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12   GENÉTICA QUANTITATIVA

12.1 INTRODUÇÃO
Para as características, cuja herança foi examinada nos capítulos anteriores, notamos

que as classes fenotípicas eram distintas e facilmente separáveis umas das outras.  A semente
do milho, por exemplo, é enrugada ou lisa, os bovinos apresentam ou não chifres, podem ter
também a pelagem branca, ruão ou vermelha e assim por diante. Características como essas
apresentam segregação descontínua e são denominadas qualitativas.

No entanto, nem todas as características apresentam segregação descontínua.  A
produção de grãos de plantas, em uma população, pode variar amplamente, e, se for feito um
estudo de sua segregação, iremos encontrar uma distribuição essencialmente contínua, isto é,
entre os tipos mais extremos aparecem inúmeros fenótipos intermediários.  Muitas outras
características se expressam dessa maneira.  Aliás, a maioria das características de interesse
econômico, que os geneticistas e melhoristas de plantas e animais normalmente trabalham,
apresenta segregação contínua, tais como produção de leite, altura e ciclo vegetativo de
plantas, conversão alimentar, produção de ovos.

É notório que, para o estudo dessas características, o procedimento normalmente utilizado
em genética qualitativa -proporções fenotípicas- não pode ser empregado.  Essas características
são estudadas dentro de uma área especializada denominada Genética Quantitativa.  O estudo
dos caracteres quantitativos utiliza, em muitas situações, a estatística.  Isso porque, via de regra, os
fenótipos observados - produção de grãos, de leite, altura de plantas. - são obtidos por mensurações,
não havendo possibilidade de se identificar classes fenotípicas distintas, como no caso dos caracteres
qualitativos.  Desse modo, os estudos genéticos são realizados a partir das estimativas das médias,
variâncias, coeficientes de regressão e correlação.

12.2 HIPÓTESE DOS FATORES MÚLTIPLOS - POLIGENES
Vamos exemplificar o estudo de um caráter quantitativo, utilizando os dados obtidos

na Universidade Federal de Lavras, para o peso das sementes do feijão (Tabela 12.1).  Neste
estudo foram empregadas duas linhagens como genitores: Manteigão Fosco 11 - P1 - com
um peso médio de sementes de 445 mg e Rosinha EEP 125-19 - P2 - com 179 mg em média.
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Observa-se, na Tabela 12.1, que, apesar de estarem sendo utilizadas duas linhagens
como genitoras e, portanto, homozigóticas, ocorre variação dentro de cada uma delas.
Para a linhagem Manteigão Fosco 11, por exemplo, o peso das sementes varia de 400 a
480 mg.  Também entre as plantas da geração F1, que apresentam todas a mesma
constituição genética, ocorre variação.  Essa variação, evidentemente, é de origem ambiental
e foi decorrentes de pequenas diferenças nas condições ambientais do campo experimental.
Já, a geração F2 apresenta uma variação muito maior do que a dos pais e da geração F1,
como pode ser constatada pela amplitude de variação e pela variância - 2 - obtida para
essa geração.  Esta maior estimativa da variação é, em parte, decorrente da influência do
ambiente - variação ambiental - e também à segregação e recombinação dos genes -
variação genética.

A simples inspeção dos dados apresentados na Tabela 12.1 evidencia que o estudo da
herança desse caráter deve ser diferente dos anteriormente discutidos (Capítulo 5), como,
por exemplo, a herança da textura da semente do milho, que é um caráter tipicamente qualitativo.
Em razão das particularidades da herança de um caráter quantitativo, muitos pesquisadores
no início do século acreditavam que esses tipos de características não eram controlados por
genes mendelianos. Contudo, a partir de 1910, Nilsson-Ehle e East, independentemente,
propuseram a “hipótese dos fatores múltiplos” para explicar a herança dos caracteres que
apresentam distribuição contínua.

A hipótese dos fatores múltiplos é fundamentada no fato de que uma característica é
influenciada por um grande número de genes, cada qual contribuindo com um pequeno efeito
para o fenótipo.  Assim, para entendermos o controle genético de um caráter quantitativo,
suponhamos, hipoteticamente, no nosso exemplo, que não exista influência do ambiente.  Os
dois genitores utilizados diferem em 266 mg (445-179).  Inicialmente vamos considerar que
a característica seja controlada por um único gene com 2 alelos (A1 e A2), sem dominância e
aditivo, isto é, o efeito de um alelo se soma ao efeito do outro alelo para formar o fenótipo.
Desse modo, na geração F2 são possíveis 3 genótipos: A1A1, A1A2 e A2A2.  Nessa situação,
é fácil visualizar que a contribuição de cada alelo efetivo, isto é, o alelo que contribui
favoravelmente para o fenótipo é de 266/2 = 133 mg e corresponde à superioridade do alelo
efetivo (A1) em relação ao alelo não efetivo (A2).  Assim, os três genótipos corresponderiam
aos fenótipos 445 mg, 312 mg e 179 mg, respectivamente.  Se considerarmos 2 genes em
vez de um, já são possíveis 5 fenótipos diferentes na F2, e a contribuição de cada alelo efetivo
passa a ser de 66,5 mg (266/4 = 66,5).

Na realidade, pode-se demonstrar que com o aumento do número de genes a
segregação fenotípica da F2 obedece ao desenvolvimento do binômio (a + b)m, em que m
representa o número de alelos segregantes, e a e b os alelos efetivos e não efetivos,
respectivamente.
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TABELA 12.1. Distribuição de frequência, médias e variâncias (2), para o peso médio de
sementes do feijão (Phaseolus vulgaris, L.) das linhagens Manteigão Fosco 11(P1) e Rosinha
EEP 125-19 (P2) e das gerações F1, F2, RC1 e RC2, adaptada de Reis et al. (1981).

Classes 
Peso médio (mg) 

Gerações 
P1 P2 F1 F2 RC1 RC2 

140  1     
150      1 
160  1  1   
170  5  2  4 
180  13  3  5 
190  7  3  4 
200  1  5  2 
210    2  7 
220    14  10 
230   1 13  8 
240    21 1 6 
250   2 14  4 
260   2 14 1 1 
270   5 9 2  
280   10 11  1 
290   4 12 3 1 
300   4 13 4  
310   2 5   
320    7 3  
330    5 2  
340    2 1  
350    6 3  
360    2 4  
370    2 1  
380    1   
390    2 1  
400 1    1  
410 1    3  
420 1      
430 7      
440 8    1  
450 2      
460 2      
470 2      
480 5      

Total  
Média 

  2 

29 28 30 169 31 54 
445,00 179,00 279,00 266,00 335,00 216,00 
482,76 132,80 323,68 2220,98 2401,00 831,76 
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TABELA 12.2. Número de alelos efetivos e não efetivos das diferentes classes fenotípicas
da geração F2 e os respectivos fenótipos.

Número de alelos 
Frequência fenotípica 

Efetivos Não efetivos 
Fenótipos(mg) 

1/16 4 0 445,0 
4/16 3 1 378,5 
6/16 2 2 312,0 
4/16 1 3 245,5 
1/16 0 4 179,0 

 

Para o  caso   de   um   gene   com  dois   alelos,   temos:   m = 2   e  o   binômio  será
(a + b)2 = a2 + 2ab + b2.  Tomando a representativo do alelo A1 e b do alelo A2, teremos
1A1A1 + 2A1A2 + 1A2A2 ou 1/4 A1A1 + 1/2 A1A2 + 1/4 A2A2, que é a segregação típica de
herança monogênica.

Generalizando, para m alelos a expansão do binômio é fornecida por:

   imi
m

i

i
m

m baCba 


  

0

 

em que, i equivale ao número de alelos efetivos em cada classe genotípica.
Sejam, por exemplo, 2 locos (A e B), cada um com 2 alelos efetivos, A1 e B1, e A2 e

B2 não efetivos.  Nesse caso, m = 4, e o desenvolvimento do binômio fornece:

  4 4 4 0 3 3 1 2 2 2 1 1 3 0 0 4
4 4 4 4 4

4 3 1 2 2 1 3 4

a+b

             a 4a b 6a b 4 b b

C a b C a b C a b C a b C a b

a

    

    

Essa expansão representa uma segregação 1:4:6:4:1 na geração F2, ou seja, 1 em 16
indivíduos deverá ter só alelos efetivos, o termo a4 corresponde ao genótipo com 4 alelos
efetivos A1A1B1B1, que ocorrem com a frequência de 1/16.  O termo 4a3b1 indica que são
esperados 4/16 de genótipos contendo 3 alelos do tipo a (efetivos) e um do tipo b (não
efetivo), ou seja, 2/16 dos genótipos serão A1A2B1B1 e 2/16 serão A1A1B1B2 e assim por
diante.  O fenótipo produzido pelo genótipo A1A1B1B1 – a4 é evidentemente, o máximo e
equivale a 445,0 mg. Para a classe a3b1 houve a substituição de um alelo efetivo por outro
não efetivo. Assim, o fenótipo dessa classe será reduzido por um valor equivalente à
contribuição do alelo efetivo, isto é, 445,0 mg – 66,5 mg = 378,5 mg. Adotando-se esse
procedimento obtêm-se os fenótipos para as demais classes da geração F2.  Na Tabela 12.2,
apresentam-se as frequências fenotípicas esperadas em F2 para as diferentes classes e os
respectivos fenótipos.
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TABELA 12.3. Contribuição de cada alelo efetivo e número de fenótipos existentes na geração
F2, com diferentes números de genes controlando o caráter peso de sementes do feijão.

Número de 
genes 

Número de 
alelos totais 

Número de 
fenótipos 

Contribuição de cada alelo 
efetivo* (mg) 

1 2 3 133,00 
2 4 5 66,50 
3 6 7 44,30 
4 8 9 33,25 
5 10 11 26,60 
10 20 21 13,60 

100 200 201 1,33 
    

n m = 2n 2n + 1 266/m 
* Considerando hipoteticamente ausência do efeito ambiental e a diferença entre  os genitores de  266 mg.

A grande maioria dos genes envolvidos no controle de caracteres quantitativos não
pode ter os seus efeitos isolados e, portanto, não se enquadra na definição de genes ou
fatores.  Por essa razão, foi proposta a substituição do termo fatores múltiplos por poligenes.
Cada gene que controla um caráter quantitativo possui  pequeno efeito e pode suplementar
outros produzindo efeitos quantitativos que podem ser mensuráveis.

Resta ainda salientar que, além do grande número de genes envolvidos, um outro fator
que  dificulta o estudo dos caracteres quantitativos é o efeito acentuado do ambiente.  Como
vimos na Figura 12.1, quando um caráter é controlado por um gene com dois alelos, são
produzidos três fenótipos distintos na geração F2.   Se, contudo, o ambiente estiver influenciando
a expressão do caráter, fenótipos adicionais aparecerão.  Quando o efeito do ambiente é
muito pronunciado e mesmo estando presente apenas um gene, a segregação da F2 pode, até

Com 3 genes, m é igual a 6 e são possíveis 7 fenótipos na proporção de 1:6:15:20:15:6:1,
e  a  contribuição  de  cada  efetivo  passa  a  ser  de  44,33 mg (266/6 = 44,33).  Na Tabela
12.3, é apresentado o valor da contribuição de cada alelo efetivo e também o número de
fenótipos possíveis com o incremento do número de genes envolvidos.  Podemos notar que,
à medida que aumentamos o número de genes, há um incremento no número de classes
fenotípicas, diminuindo a diferença entre elas. Isso faz com que a segregação na F2 tenda
para uma distribuição contínua, como pode ser constatado na Figura 12.1.

Na Tabela 12.3, é possível observar também que, com o aumento do número de
genes, diminui a contribuição de cada alelo efetivo para o caráter.  É exatamente nesses dois
fatores, grande número de classes fenotípicas e pequena contribuição de cada alelo efetivo,
que se baseia a hipótese dos fatores múltiplos.

............
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mesmo, tender para uma distribuição contínua, o que, evidentemente, irá complicar o trabalho
do geneticista que estiver envolvido em estudar este caráter.

Em resumo, podemos dizer que a dificuldade do estudo dos caracteres quantitativos
reside em dois fatos: o grande número de genes envolvidos e o pronunciado efeito do ambiente.
Isso faz com que geneticistas e melhoristas tenham de trabalhar, via de regra, com populações
grandes e utilizar parâmetros estatísticos para estudar este tipo de caráter.

FIGURA 12.1. Distribuição de frequência para o caráter peso das sementes do feijoeiro,
considerando ausência de efeito ambiental e diferentes números de genes de efeito aditivo: A)
um gene; B) dois genes; C) quatro genes; D) oito genes.
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BOX 12.1. PRIMEIRO TRABALHO DE ESTUDO DE CONTROLE GENETICO DE
CARÁTER QUANTITATIVO

Um dos primeiros trabalhos, para explicar o controle genético de um caráter
quantitativo, foi realizado por um geneticista em 1915, o Dr. EAST. Ele trabalhou com o
caráter comprimento da corola da flor de Nicotiana longiflora, ele possuía dois genitores
que diferiam muito no comprimento da corola. A corola do P1 tinha 93,4mm de comprimento
e do P2 40,60mm. A distribuição de frequência das gerações F1 e F2 e do cruzamento foi:

Fonte: East, 1916

Veja que ocorreu variação no comprimento da corola das plantas do P1 e P2. Essa
variação deve ser toda ambiental, pois os genitores eram homozigotos para o referido

Comprimento da corola (mm) P1 P2 F1 F2 
34 1    
37 4    
40 28    
43 16    
46     
49     
52    1 
55   4 5 
58   10 16 
61   41 23 
64   75 18 
67   40 62 
70   3 7 
73    25 
76    1 
79    6 
82    4 
85    22 
88  2   
91  16   
94  32   
97  6   
100  1   

Média 40,61 93,37 63,53 69,78 
Desvio (s) 2,00 2,23 2,92 6,79 

Total 49 57 173 190 
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caráter. A média da geração F1 foi intermediária entre os genitores. Nessa geração, também
ocorreu variação pelo efeito do ambiente, uma vez que na geração F1 todos os indivíduos
devem possuir o mesmo genótipo. Na geração F2 a média foi semelhante a dos genitores
e da F1. Porém a variação foi muito maior. Essa maior variação é decorrente do efeito do
ambiente, como já comentado anteriormente, mas também à segregação e recombinação
dos genes, que controlam o caráter.

A grande variação genética, na geração F2, pode ser explicada por meio da hipótese
dos fatores múltiplos. Ou seja, se o caráter fosse controlado apenas por um gene, a
diferença entre os pais   8,526,404,9321  DPP   seria explicada por esse
único gene. Nesse caso, na geração F2, teríamos três genótipos e três fenótipos; A1A1 =
93,4 mm; A1A2 = 67,0 mm e A2A2 = 40,6 mm. A contribuição de cada alelo efetivo seria
igual a D/m, em que, m é o número de alelos, no caso dois. Então, a contribuição de
cada alelo efetivo, favorável para melhorar a expressão do caráter, no exemplo maior
comprimento de corola, seria de 52,8/2 = 26,4 mm. Com dois genes (A e B) controlando
o caráter, a contribuição do alelo efetivo passaria a ser D/m = 52,8/4 = 13,2. Usando o
mesmo raciocínio já comentado, tem-se na geração F2.

Considerando mais genes podem-se obter os seguintes dados:

Número de genes Número de alelos 
totais 

Número de fenótipos Contribuição de cada 
alelo efetivo (mm) 

1 2 3 26,40 
2 4 5 13,200 
3 6 7 8,800 
4 8 9 6,600 
5 10 11 5,280 

    
10 10 21 2,640 

    
100 200 201 0,264 

    
n m = 2n m+1 52,8/m 

 

Frequência 
fenotípica 

Número de Alelos Fenótipos 
(mm) Efetivos Não Efetivo 

1/16 4 0 93,4 
4/16 3 1 80,2 
6/16 2 2 67,0 
4/16 1 3 53,8 
1/16 0 4 40,6 

...

...
...

...

...

...
...
...
...

...

...

...



279

Genética Quantitativa

Veja que o aumento no número de genes diminui a contribuição de cada alelo
efetivo para o caráter. O fundamento da hipótese dos fatores múltiplos é o grande número
de classes fenotípicas e a pequena contribuição de cada alelo efetivo. Veja na figura 12.1
que, na geração F2, a variação genética decorrente do grande número de genes associados
ao efeito do ambiente tem uma distribuição quase contínua (normal).

12.3 INTERAÇÕES ALÉLICAS
À semelhança do que ocorre para os caracteres qualitativos, os poligenes apresentam

também interações alélicas, as quais podem ser aditiva, dominante e sobredominância.  Para
mostrar como atuam esses três tipos de interação alélica, vamos considerar um modelo de
um loco com dois alelos (B1 e B2), em que B1 representa o alelo efetivo e B2 o alelo não
efetivo.  Dessa forma, na população, ocorrem três genótipos B1B1, B1B2 e B2B2, e que
podem ser representados esquematicamente como na Figura 12.2.

Nesse modelo, m representa o ponto médio entre os dois genótipos homozigóticos, a
mede o afastamento de cada genótipo homozigótico em relação à média e d mede o
afastamento do heterozigoto em relação à média.

Utilizando esses desvios, podem-se avaliar os diferentes casos de interação alélica, ou
seja, se d = 0, não há dominância e a interação alélica é chamada aditiva; d = a, a interação
alélica é de dominância completa; se 0 < d < a, a interação alélica é de dominância parcial e,
finalmente, se d > a ocorre sobredominância.  A relação d/a mede o que se denomina grau de
dominância de um gene, o qual dá idéia da interação alélica.  Assim, se esse valor é zero, a
interação alélica é aditiva; quando é igual a 1,0, há dominância completa; para valores
compreendidos entre zero e um, ocorre dominância parcial e acima de 1,0, há sobredominância.

Como o caráter quantitativo normalmente é controlado por muitos genes, o que se
procura determinar é o tipo de interação alélica predominante, uma vez que, na prática, é
impossível conhecer o tipo de interação alélica de cada gene individualmente.  Para se fazer
inferência sobre o tipo de interação alélica, existem alguns processos que podem utilizar tanto
médias como variâncias.  No momento, nos interessa apenas mostrar o emprego das médias
com essa finalidade.

μ
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FIGURA 12.2.  Valores genotípicos para o loco B.  A contribuição dos homozigotos é fornecida
por  a e do heterozigoto por d, em relação à média .

12.3.1 Interação Aditiva
Nesse tipo de interação, cada alelo contribui com um pequeno efeito fenotípico, o qual

é somado aos efeitos dos demais alelos.  Por exemplo, considerando hipoteticamente dois
genes - A e B - de efeitos iguais com dois alelos cada, e com contribuições A1 = B1 = 30
unidades e A2 = B2 = 5 unidades, e considerando também que os efeitos dos locos são
somados, assim os genótipos A1A1B1B1 e A2A2B2B2 terão fenótipos de 120 e 20 unidades,
respectivamente.

Tomando o gene B como exemplo, podemos representar seu efeito do seguinte modo:

Nesse gráfico, é fácil visualizar que a = 25 unidades, que corresponde à contribuição
do alelo efetivo e d = 0, uma vez que o valor fenotípico do genótipo heterozigoto corresponde
à média dos genitores.  Veja que d/a = 0, o que equivale à interação alélica aditiva, como
já foi comentado.

O cruzamento entre os indivíduos mencionados produz:

P: P1 x P2 
 

Genótipos: A1A1B1B1  A2A2B2B2 
      
Fenótipos: 

120 
unidades 

 20 unidades 

    
F1: 
Genótipo: 

A1A2B1B2 

      Fenótipo   70 unidades 
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Como se observa, se a interação alélica é aditiva, a média da geração F1 é igual à
média dos genitores, ou seja:

Vejamos agora qual será a média da geração F2, considerando novamente os dois
genes.  Os genótipos possíveis na geração F2 com as suas respectivas frequências e valores
fenotípicos estão apresentados na Tabela 12.4. Verifica-se que a média da geração 2F  é
também igual à média dos genitores e da geração 1F .  Outra característica da interação
aditiva é que a descendência de qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos tem média igual à
desse indivíduo ou igual à média do grupo.  Seja, por exemplo, o genótipo A1A2B1B1, cujo
valor fenotípico é 95, se esse indivíduo for autofecundado irá produzir a descendência mostrada
na Tabela 12.5, cuja média é, também de 95,0.

Se, por outro lado, forem selecionados todos os indivíduos da geração F2 com valor
fenotípico igual ou superior a 95 unidades, isto é, 1 A1A1B1B1, 2 A1A1B1B2 e 2 A1A2B1B1,
a descendência obtida pelo intercruzamento é mostrada na Tabela 12.6.  Note que a média
dos três genótipos selecionados e de seus descendentes é a mesma, isto é, 100 unidades.

TABELA 12.4. Genótipos da F2 com respectivas frequências e valores fenotípicos, assumindo
interação alélica aditiva.

Essa última observação é de fundamental importância no melhoramento.  Veja que, se a
interação alélica é aditiva, a seleção é facilitada porque um indivíduo ou grupo de indivíduos
superiores, quando selecionados, produzirão uma descendência também superior.  Como
veremos a seguir, nos outros casos de interação alélica isso não ocorre.  Além disso, com interação
alélica aditiva, a distribuição em F2 é simétrica e se assemelha a uma curva normal (Figura 12.1).

 
1 2

1 2
P PF 



Genótipos Frequência (Fe) Valor fenotípico (F) Fe . F 
A1A1B1B1 1/16 120 7,500 
A1A1B1B2 2/16 95 11,875 
A1A1B2B2 1/16 70 4,375 
A1A2B1B1 2/16 95 11,876 
A1A2B1B2 4/16 70 17,500 
A1A2B2B2 2/16 45 5,625 
A2A2B1B1 1/16 70 4,375 
A2A2B1B2 2/16 45 5,625 
A2A2B2B2 1/16 20 1,250 

                                                                       Média da F2 = 70,000 
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TABELA 12.6. Genótipos dos descendentes obtidos pelo intercruzamento dos indivíduos
1 A1A1B1B1, 2 A1A1B1B2, 2 A1A2B1B1, com respectivas frequências e valores fenotípicos,
assumindo interação alélica aditiva.

TABELA 12.5. Genótipos dos descendentes obtidos por autofecundação do indivíduo
A1A2B1B1 com respectivas frequências e valores fenotípicos.

Genótipos Frequência (Fe) Valor fenotípico (F) Fe . F 
A1A1B1B1 9/25 120 43,2 
A1A1B1B2 6/25 95 22,8 
A1A1B2B2 1/25 70 2,8 
A1A2B1B1 6/25 95 22,8 
A1A2B1B2 2/25 70 5,6 
A2A2B1B1 1/25 70 2,8 

                                   Média da descendência = 100,0 

Considerando novamente que A1
 = B

1
 = C

1
 = D

1
 = 30 unidades e que A2

 = B
2
 = C

2
 = D

2
 = 5

unidades, a partir do seguinte cruzamento, teremos:

 P1 x P2 
P: Genótipos: A1A1B1B1C2C2D2D2  A2A2B2B2C1C1D1D1 
Fenótipos: 140 unidades  140 unidades 
    
F1: Genótipo:     A1A2B1B2C1C2D1D2   
      Fenótipo 140 unidades 

Novamente se constata que a interação alélica é aditiva, pois  1 2
1 140

2

P P
F


 

unidades e infere-se também que a média da geração 2 1 140F F   unidades.  O que chama
atenção nesse caso é que, na geração F2, deverão ocorrer 81 genótipos diferentes (3n), cujo
desempenho irá variar de 240 unidades, genótipo A1A1B1B1C1C1D1D1 a 40 unidades, genótipo
A2A2B2B2C2C2D2D2.  Observe que aparecerão em F2 indivíduos com desempenho fora do
limite dos genitores.  Quando isso ocorre, diz-se que ocorreu segregação transgressiva.  Esse
tipo de segregação é que os melhoristas de plantas e animais estão sempre procurando por meio
dos cruzamentos; isto é, procuram-se genitores como no exemplo, em que um complementa bem
outro após o cruzamento e possibilita que na descendência ocorra segregação transgressiva e
possam ser selecionados indivíduos com número de alelos efetivos superiores ao dos pais.

Genótipos Frequência (Fe) Valor fenotípico (F) Fe . F 
A1A1B1B1 1/4 120 30,0 
A1A2B1B1 2/4 95 47,5 
A2A2B1B1 1/4 70 17,5 

                                  Média da descendência = 95,0  
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12.3.2 Interação Dominante
Nessa situação, é utilizada a contribuição de cada loco e não de cada alelo.  Assim

sendo, se a contribuição do genótipo AA = Aa = BB = Bb = 60 unidades e a contribuição do
genótipo aa = bb = 10 unidades. Esquematicamente para o loco B, tem-se:

Como a = d, a relação d/a = 1,0, mostrando que a interação é de dominância completa.
Nessa condição, seja o cruzamento:

Nota-se que a média da geração F1 pode ser igual ao valor de um dos pais, porém
será sempre diferente da média dos pais.

Para se estimar a média da geração F2, vamos proceder como no caso anterior,
colocando os genótipos possíveis, os valores fenotípicos e as suas respectivas frequências,
como mostrado na Tabela 12.7.

A média da geração F2 ( F2= 95,00 unidades) é diferente da média da geração F1.
Com esse tipo de interação alélica, a seleção de indivíduos superiores não leva, necessariamente,
à produção de uma descendência semelhante ao indivíduo selecionado.  Por exemplo, se o
indivíduo AaBB (120 unidades) for autofecundado, produzirá a seguinte descendência: 1/4
AABB, 2/4 AaBB e 1/4 aaBB, cuja média será igual a 107,5 unidades.

Contrariamente ao que foi mostrado para a interação aditiva, a interação de dominância
dificulta a seleção de indivíduos superiores, uma vez que a descendência desse indivíduo terá
comportamento inferior a ele próprio.  No caso de interação de dominância, para n genes, a
segregação fenotípica é dada pelo binômio (a + b)n, lembrando apenas que neste caso, não
se trata de frequência alélica e sim de frequência fenotípica, ou seja, a é diferente de b, para
cada  loco a=3/4 e b=1/4.

Verifica-se, também, que com o aumento no número de genes cresce concomitantemente
o número de classes fenotípicas, as quais são dadas por n + 1. No caso de dominância, a
distribuição em F2, apesar de ser contínua, não é simétrica e mostra uma inclinação para o
lado do fenótipo conferido pelos alelos dominantes (Figura 12.3).

 P1 x P2 
P:Genótipos:  AABB  aabb 
    Fenótipos: 120 unidades  20 unidades 
    
F1: Genótipo: AaBb 
      Fenótipo 120 unidades 
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TABELA 12.7. Genótipos da F2 com respectivas frequências e valores fenotípicos, assumindo
interação alélica dominância completa.

Genótipos Frequência (Fe) Valor fenotípico (F) Fe . F 
AABB 1/16 120 7,500 
AABb 2/16 120 15,000 
AAbb 1/16   70 4,375 
AaBB 2/16 120 15,000 
AaBb 4/16 120 30,000 
Aabb 2/16   70 8,750 
aaBB 1/16   70 4,375 
aaBb 2/16   70 8,750 
aabb 1/16   20 1,250 

        Média da geração F2  =  95,000 

FIGURA 12.3. Distribuição de frequência para o caráter peso das sementes do feijoeiro,
considerando ausência de efeito ambiental e diferentes números de genes de efeito dominante:
A) um gene; B) dois genes; C) quatro genes; D) oito genes.
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12.3.3 Interação Sobredominância
Nesse caso, o desempenho do heterozigoto Aa ou Bb ultrapassa o limite dos pais.

Assim, a relação d/a é superior a 1,0. Seja, por exemplo, AA = BB = 60 unidades, aa = bb =
10 unidades e Aa = Bb = 80 unidades.

Esquematicamente, a contribuição de cada genótipo pode ser assim representada:

O valor de d = 45, e a relação d/a = 45/25 = 1,8 e evidencia, como já comentado, a
ocorrência de sobredominância.

A partir do cruzamento entre dois genitores homozigóticos, obtêm-se:

 P1 x P2 
P:  Genótipos: AABB  aabb 
      Fenótipos: 120 unidades  20 unidades 
    
F1: Genótipo:   AaBb 
      Fenótipo 160 unidades 

Verifica-se, assim, que a média da geração F1 é também diferente da média dos
genitores, nesse caso, e superior à do pai, com maior média.  A média da geração F2 é de 115
unidades e, portanto, também inferior à da geração F1.

É importante comentar que, na prática, é quase impossível distinguir a ocorrência de
interação alélica dominante e sobredominante. Isso porque elas apresentam propriedades
semelhantes, tais como: a média da geração F1 é diferente da média dos pais e da geração F2,
a distribuição fenotípica da geração F2 é assimétrica, e a descendência de qualquer indivíduo
heterozigótico, via de regra, apresenta média inferior ao próprio indivíduo.  Entretanto, poderia
se argumentar que a distinção entre esses dois tipos de interação pudesse ser feita baseando-
se na média da geração F1.  Assim, se a média da geração F1 fosse superior à do melhor
genitor, a conclusão seria a de que a interação é de sobredominância, ao passo que na
interação de dominância a média da F1 seria no máximo igual à do pai com melhor desempenho.
Contudo, esse argumento é válido somente se os genitores são completamente contrastantes.
Se dois genitores não são completamente contrastantes, a média da F1 é superior à dos dois
genitores, mesmo estando presente apenas a interação dominância completa.  Seja, por
exemplo: A_ = B_ = 60 unidades e aa = bb = 10 unidades.
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Nesse exemplo, a média dos genitores é: 445 179 312
2


 mg.

 
1 2 1 2445mg; 179mg; 279mg; 266mg.P P F F   

Se há sobredominância no indivíduo heterozigótico, uma hipótese consiste na produção
de duas enzimas funcionais, cujo desempenho em termos fenotípicos seria superior ao de
uma ou outra das enzimas produzidas pelos indivíduos homozigóticos.

É necessário salientar ainda que as interações de dominância e/ou sobredominância
nem sempre atuam no sentido de aumentar o valor fenotípico.  Elas podem ocorrer reduzindo
a expressão do caráter.  Por exemplo, a cultivar de feijão Goiano Precoce floresce com
aproximadamente 35 dias, enquanto a ‘Ricopardo’ tem florescimento com 45 dias.  A geração
F1, obtida pelo cruzamento entre essas cultivares, apresentou florescimento aos 35 dias, isto
é, a média da F1 é inferior à média dos pais, em cinco dias.

Vejamos a aplicação desses conceitos de interação alélica, relativos às médias apresentadas
na Tabela 12.1.  Para verificar o tipo de interação alélica predominante, devemos comparar a
média dos genitores com a média das gerações F1 e F2.  Os dados obtidos foram:

 P1 x P2 
P:Genótipos: AAbb  aaBB 
   Fenótipos: 70 unidades  70 unidades 
    
F1:Genótipo:      AaBb 
     Fenótipo 120 unidades 

 

Considerando que esses dados foram obtidos sob condições de campo e, portanto,
sujeitos a um erro experimental, a coincidência exata entre os valores nunca irá ocorrer.
Devemos então aplicar um teste de média para verificar se a variação é do acaso ou não.
Nessa situação, foi verificado que o desvio das médias foi decorrente do acaso e, portanto,
podemos considerar que as médias não diferem (t = 1,80NS) e, consequentemente, a interação
alélica predominante é aditiva.

12.3.4 Heterose
Finalmente, deve-se enfatizar que quando há predominância de interação alélica

dominante e/ou sobredominante, a seleção de indivíduos superiores não é a melhor estratégia
a ser adotada num programa de melhoramento.  Ao contrário, a atenção do melhorista deve
ser voltada para a obtenção de híbridos.  A superioridade dos híbridos deve-se ao fenômeno
denominado heterose (h) ou vigor híbrido, que é definido pela expressão:
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A média da geração gF  será, 1 12g g g

hF F     em que g representa o número de
gerações.

Representando de outra forma, teremos:

 
hFF g

g

g 






 




1

1

1 2
12

Essa última fórmula tem a vantagem de facilitar o cálculo, pois não há necessidade de
se obter a média da geração Fg-1.

Para ilustrar, veja o exemplo mostrado anteriormente em que ocorreu dominância.
Naquela situação, tínhamos:

 
3 2 4

hF F 

Por essa expressão, é fácil entender que a heterose ocorre sempre que a interação
alélica for não aditiva, ou seja, tem que existir alguma dominância.  Pode-se visualizar também
que a heterose é dependente do desempenho dos genótipos heterozigóticos em relação aos
homozigotos, isto é, só há heterose se existir heterozigose. Assim, para um mesmo cruzamento,
a heterose será máxima na geração F1 quando se tem o máximo de heterozigose.  Na F2, a
proporção de heterozigotos é de apenas 50% - lembre-se de que uma autofecundação reduz
a proporção de heterozigotos em 50%.  Dessa forma, podemos determinar a média da
geração 2F  pela expressão:

 
2 1 2

hF F 

Nas demais gerações - F3, F4 etc. -, a heterozigose é reduzida à metade da geração anterior,
o mesmo acontecendo com a heterose.  Assim, por exemplo, a média da geração F3 será:

 
1 2

1 2
P Ph F 

 

 P1 x P2 
P: Genótipos: AABB  aabb 
    Fenótipos: 120 unidades  20 unidades 
    
F1: Genótipo: AaBb 
      Fenótipo 120 unidades 
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BOX 12.2. O QUE É HETEROSE

Como foi comentado a heterose é o desempenho superior da geração F1 em relação
a média dos pais. O termo foi criado no início do século XX por Shull. Também é conhecido
como vigor híbrido. Foi a principal descoberta que possibilitou o desenvolvimento de
toda a indústria sementeira. A presença da heterose depende do caráter. Assim no caso
do milho, por exemplo, a heterose para a produtividade de grãos é muito grande. Já, para
o número de folhas por planta, pode não ser tão expressivo.

A máxima heterose é observada na geração F1. Nas demais gerações, ela será
reduzida em função da endogamia. O resultado de um dos primeiros trabalhos que
evidenciou esse fato foi obtido para a produtividade de grãos de milho por Jones, em
1924. O trabalho foi realizado no período de 1917 a 1923, o que possibilitou chegar até
a geração F8. É possível notar que a produtividade média da geração F1, embora variasse
entre os anos, efeito ambiental, foi sempre superior aos genitores e às demais gerações.
Na média dos anos, veja que a produtividade da geração F1, 101,2g foi bem superior a

média dos genitores. A heterose foi de 1 2
1 1

P P
h F 81,65

2
    

 
. Já na F8 a média passou

para 27,2 e a heterose nessa geração foi de apenas 7,65  = 
1 2

8 8 2
P Ph F      

  
. Fica

claro pelos resultados que a média foi máxima na geração F1 e decresceu acentuadamente
com a autofecundação, como pode ser visto a seguir:

A heterose, nesse caso, é: 
120 20120

2
h 
   ; 120 70 50h   unidades. A média da

geração F2 é: 2
50120 95
2

F     unidades.  Ou seja, o mesmo valor estimado por meio dos
genótipos possíveis dessa geração (Tabela 12.7).

É fácil inferir que o aproveitamento da heterose máxima só será obtido se for utilizada
a geração F1.  No caso de plantas de propagação sexuada, isso só será possível produzindo
novamente anualmente a semente F1.  Esse é o procedimento adotado em várias culturas
como a do milho, em que a semente híbrida deve ser adquirida todo ano.  No caso das
plantas que possuem propagação assexuada como a cana-de-açúcar e eucalipto, a heterose
obtida por meio do cruzamento poderá ser perpetuada empregando-se a propagação
assexuada do indivíduo.
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BOX 12.3. POR QUE OCORRE HETEROSE?

Existem algumas hipóteses para explicar a ocorrência da heterose.
Especialmente duas delas têm permanecido por várias décadas. As hipóteses da
dominância e da sobredominância. A de dominância foi proposta por Jones, em 1917.
Segundo ele, os genes responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento dos indivíduos
apresentam interação alélica de dominância ou pelo menos dominância incompleta.
Nessa condição, os alelos responsáveis pelo fenótipo inferior ou até mesmo deletério,
são recessivos. Como os caracteres quantitativos são controlados por muitos genes,
um indivíduo ou linhagem, tem vários locos com alelos dominantes em homozigose,
mas também possui inúmeros outros com alelos recessivos (prejudiciais). Quando se
cruzam duas linhagens diferindo nos locos com alelos recessivos em homozigose, o
híbrido F1 terá grande número de locos em heterozigose e ocorrendo dominância, o
desempenho do F1 será superior as linhagens parentais, ocasionando o vigor híbrido
– heterose. Veja que a heterose será tanto maior quanto mais divergente forem as
linhagens parentais, ou seja, nos locos em que uma das linhagens tem alelos
desfavoráveis a outra  possui alelos favoráveis. Nessa situação é mencionado que
essas linhagens possuem boa capacidade de combinação, isto é, se complementam
bem.

A perda do vigor na geração F2 e nas gerações subsequentes, quando
autofecundados, ocorre porque os locos em F1, que estiverem em heterozigose, irão
segregar, ocorrendo indivíduos com locos com alelos prejudiciais em homozigose e o
desempenho médio será menor. Se isso for correto, como contesta o argumento dos
críticos da hipótese de dominância, por que ainda não foi obtida a linhagem com todos os

Ano P1 P2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 

1917 5,5 21,5 64,5 56,0       
1918 23,5 26,9 120,6 128,4 15,1      
1920 27,8 16,2 127,6 47,6 34,8 29,0 9,9    
1921 13,1 19,6 72,8 54,5 49,2 32,7 15,3 23,1   
1922 26,1 20,0 160,4 83,2 73,7 67,5 48,8 35,7 22,7  
1923 21,0 13,2 61,0 45,0 40,5 47,0 15,8 23,0 26,2 27,2 
Média 19,5 19,6 101,2 69,1 42,7 44,1 22,5 27,3 24,5 27,2 
 Dados de produção de grãos de milho em Bushels (B)  por acre; (1B = 25,4 Kg)

Fonte: Jones, 1924 apud Merrell, 1975.
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alelos favoráveis em homozigose, que irá ter desempenho igual ao do melhor híbrido F1

existente?  A resposta para essa indagação pode ser dada considerando que a
probabilidade de se obter essa tal linhagem é infinitamente pequena. Seja, por exemplo,
um caráter controlado por 50 genes. Se um indivíduo for heterozigoto para esses 50
genes a probabilidade em F2 de que um indivíduo possua todos os alelos favoráveis em
homozigose será de um em 450. A magnitude desse número 450 é tal que seria necessário,
por exemplo, com a cultura do milho, cultivar uma área muitas vezes superior a área
agrícola do planeta para se ter essa população.  A população de milho para se ter todos
os genotipos em F2 considerando 30genes, ocuparia uma aréa igual a 2000 vezes a aréa
da terra. Adicionalmente, é impossível identificar, nessa população a única planta com
genótipo desejado. As informações existentes atualmente, especialmente com a cultura
do milho, é que o desempenho das linhagens, em produtividade de grãos esta melhorando,
ou seja, está ocorrendo incremento gradativo nos locos com alelos favoráveis nas linhagens
atuais (Troyer; Wellin, 2009). Contudo, o desempenho das melhores linhagens existentes
ainda não é comparável ao dos melhores híbridos.

A outra hipótese é a da sobredominância. Foi proposta também, no início do século
XX, por East. A idéia é que os locos em heterozigose teriam comportamento superior a
ambos homozigotos. Por essa hipótese, a heterozigose, por si mesma, seria a responsável
pela heterose. Como na geração F1 ocorre o máximo de heterozigotos, daí a importância
de se ter híbridos F1 para se obter o máximo de heterose. Assim, a procura de bons
híbridos seria no sentido de obter o máximo de locos em heterozigose, o que seria possível,
se as duas linhagens fossem completamente contrastantes, isto é, nos locos em que uma
linhagem é BB a outra é bb. Para que essa hipótese fosse verdadeira, em nível molecular
seria necessário que o alelo B produzisse uma cadeia polipeptídica e o alelo b outra
cadeia. As duas cadeias, no indivíduo híbrido se interagissem para originar uma enzima
híbrida com desempenho superior a derivada de BB ou bb. Apesar dos avanços em
biologia molecular, não foi encontrado, em nenhum loco, evidência convincente da
ocorrência da referida “enzima híbrida”. Imaginemos a ocorrência dessa “enzima híbrida”
para todos os locos que iria ocorrer para se ter a heterose máxima. Como é difícil separar,
na prática, a ocorrência de dominância e sobredominância, a dúvida sobre qual dessas
duas hipóteses é mais plausível ainda persiste.

Outras hipóteses têm sido sugeridas. Merrell (1975), por exemplo, comenta um
caso interessante no tomateiro. Foi cruzada a linhagem A que tem poucos frutos, porém
grandes com a linhagem B, com frutos pequenos, porém numerosos. A F1 apresentou
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Linhagem/F1 Número de frutos (n) Peso dos frutos (g) Produtividade por planta (g) 
A 4,4 138 607 
B 109,1 17 1868 

F1 (AxB) 44,5 55 2428 
 Fonte: Adaptado Merrell (1975)

Observe, contudo, que na produtividade por planta, tem-se heterose. Como a
média da F1 foi de 2428g e a média dos genitores de 1237,5g, a heterose foi de 1190,5g.
A produtividade por planta é na realidade o produto do número de frutos com peso dos
frutos. Veja que esses dois caracteres se complementaram para ter efeito em um terceiro
caráter. Em princípio, pode-se argumentar que, nesse caso, a heterose foi decorrente da
epistasia, interação dos genes dos dois caracteres.

número de frutos mais ou menos intermediário ao observado nos genitores e o mesmo
ocorrendo com o peso dos frutos. Nesse exemplo infere-se que a interação alélica é
aditiva, ou usando um maior rigor científico poder-se-ia dizer que a dominância parcial
no sentido do menor número e peso dos frutos, veja os resultados a seguir:

12.4 PREDIÇÃO DA MÉDIA DE UM CARÁTER EM POPULAÇÕES
OBTIDAS POR CRUZAMENTO

Como já foi explicado, uma das finalidades do conhecimento da genética no
melhoramento de plantas e animais é a de permitir que sejam feitas predições de um dado
caráter, com boa margem de segurança.  Assim, será mostrado como são feitas as predições
do rendimento de híbridos ou de qualquer população proveniente de cruzamento.  Para isso,
é utilizada a expressão apresentada por Vencovsky (1987):

  YM X

em que:
M  é a média da população descendente do cruzamento.
X e Y - representam a proporção de alelos de cada um dos genitores que serão cruzados
para produzir a população de média .

A obtenção de híbridos é um procedimento empregado em muitas plantas e animais
porque, muitas vezes, apresentam o fenômeno de heterose ou vigor híbrido.  Muito utilizado
principalmente na cultura do milho, é a obtenção dos denominados híbridos duplos, obtidos
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X = (1/2)A + (1/2)B e Y = (1/2)C + (1/2)D 

ou seja, X contém, em seu genótipo, metade dos alelos de A e metade de B, e Y contém
metade dos alelos de C e metade de D.

Substituindo X e Y em M , tem-se:

        

 
1/ 2  1/ 2   1/ 2  1/ 2  M A B C D        

 1/ 4M AC AD BC BD   

em que:
NHD - número de híbridos duplos possíveis
k - número de linhagens

Apenas para exemplificar, com dez linhagens, é possível a obtenção de 630 híbridos
duplos diferentes.  O problema do melhorista é justamente descobrir, dentre os possíveis
híbridos duplos, aquele que é mais promissor.  É importante enfatizar que, para identificar o
melhor híbrido duplo, o melhorista deveria sintetizar todos os híbridos possíveis e, o que é
mais difícil ainda, avaliá-los em condições de campo.  Considerando, como já comentado,
que o melhorista sempre dispõe de um número muitas vezes superior a dez linhagens, a
obtenção e avaliação dos híbridos duplos possíveis fica impraticável.  Para solucionar esse
problema, a única opção viável para o melhorista é utilizar a expressão de predição de média
apresentada anteriormente.  Com base nas predições, ele irá sintetizar e avaliar somente
aqueles híbridos que, de antemão, mostrarem ser agronomicamente superiores.

Vejamos uma aplicação: suponhamos o híbrido duplo (A x B) x (C x D).  Se X é o
híbrido simples (HS) A x B e Y o (HS) C x D, podemos escrever que:

3( !) ( 1)( 2)( 3)
4!( 4)! 8

  
 


k k k k kNHD

k

(A x B)  x  (C x D) (A x C)  x  (B x D) (A x D)  x  (B x C) 

 
Como o melhorista de milho não trabalha apenas com quatro linhagens, mas sim com

um número muito elevado, o número de híbridos duplos possíveis é enorme.  Esse número
pode ser estimado pela expressão:

pelo cruzamento entre quatro linhagens.  Por exemplo, com as linhagens A, B, C e D podemos
obter os seguintes híbridos duplos:
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Assim sendo, a média do híbrido duplo (A x B) x (C x D) pode ser estimada a partir da
média dos híbridos simples não parentais, provenientes das mesmas quatro linhagens, ou
seja, das médias AC, AD, BC, BD.  Observe que para fazer a predição das médias dos 630
HD provenientes das dez linhagens, o melhorista deverá obter, por meio de experimentos no
campo, as médias de produção de todos os híbridos simples possíveis.

O número de híbridos simples é dado por 
 1

2
k k

NHS


 , que, nesse exemplo,
com k = 10 linhagens, corresponde a 45.  Portanto, o número de híbridos simples a ser
sintetizado e avaliado no campo é bem inferior ao número de híbridos duplos.  Esse menor
número de híbridos a serem avaliados facilita o trabalho do melhorista, pois permite uma
melhor precisão nos experimentos, em razão da menor área experimental requerida, além de
baratear o custo das avaliações.

Consideremos os dados apresentados na Tabela 12.8 referentes à produção de grãos
(t/ha) de cinco linhagens de milho e dos dez híbridos simples produzidos com as mesmas.
Utilizando a expressão para estimar o número de híbridos duplos diferentes, verifica-se que
com cinco linhagens são possíveis 15 híbridos duplos.  A partir dos dados da Tabela 12.8,
pode-se estimar a produção de todos eles. Por exemplo, para o híbrido duplo (A x B) x (C x
D), a produção média será fornecida por:

       M= 1/2  A+ 1/2  B  1/2  C+ 1/2  D      

 M=1/4 AC+AD+BC+BD

TABELA 12.8. Produção de grãos de milho (t/ha) de cinco linhagens (na diagonal) e  de seus
híbridos simples descendentes (acima da diagonal).

Fonte: Vencovsky, 1977.

Uma pergunta comumente formulada é: qual será a produção média se o agricultor
plantar a semente do híbrido que ele colheu, ou seja, qual é a produção esperada da geração F2

Linhagens A B C D E 
A 1,43 4,93 2,40 6,11 4,51 
B  1,58 5,14 4,23 4,17 
C   1,40 5,12 5,15 
D    1,38 2,21 
E     1,26 
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  1/16 2 2 2 2 2 2M AA BB CC DD AB AC AD BC BD CD         

Observa-se que, nesse caso, as médias das linhagens AA, BB, CC, DD também
contribuem para a média da geração F2 do híbrido duplo.  Substituindo pelos valores
apresentados na Tabela 12.8, obtém-se 3,85M   t/ha.

Constata-se, como esperado, que ocorre redução na produção da geração F2.  Na
geração F1, a média foi de 4,47 t/ha e na geração F2, foi de 3,85 t/ha, ou seja, houve uma
redução de cerca de 14,0%.

Na Tabela 12.9, estão apresentadas as estimativas do rendimento de grãos, em t/ha,
da geração F1 e F2, bem como a percentagem de redução na produção da geração F2 em
relação à F1 para os 15 híbridos duplos possíveis.  Observa-se que o híbrido duplo com
maior rendimento foi (A x C) x (B x D).  Constata-se também que os híbridos duplos contendo
as mesmas linhagens apresentaram o mesmo rendimento na geração F2, como, por exemplo,
os híbridos (A x B) (C x D), (A x C) (B x D) e (A x D) (C x B).  A redução na produção da
geração F2 em relação ao F1 foi maior nos híbridos que apresentaram maior produção -
heterose - na geração F1.

Na exploração avícola, os pintinhos de um dia também são híbridos duplos semelhantes
ao que ocorre no milho.  No Brasil, a maior parte do material melhorado é proveniente de
outros países, principalmente Canadá e Estados Unidos.  Nesses países, ficam as denominadas
linhagens avós (Figura 12.4).  O macho da linhagem A é cruzado com a fêmea de B, obtendo-
se o híbrido simples AB. De modo análogo, é obtido o híbrido simples CD.  Um macho AB
é cruzado com uma fêmea CD,  obtendo-se  o híbrido duplo (ABCD).   É a geração  F1

desse material que é vendida aos avicultores - “pintos de um dia”.  Veja que o segredo -
patente natural do híbrido - é mantido pela empresa de melhoramento, por meio das linhagens
avós, que evidentemente nunca são comercializadas. Observe que nesse caso pode ser
comercializado o macho de uma linhagem com a fêmea da outra, porque a perpetuação da
sua combinação é mantida só em presença da fêmea da mesma linhagem que fica sobre sete
chaves na empresa.

do híbrido duplo?  A expressão para predição da média permite também fornecer essa estimativa.
Nessa situação, a geração F2 do híbrido duplo (A x B) x (C x D) é proveniente do cruzamento
[(A x B) x (C x D)] x [(A x B) x (C x D)].  Nesse caso, a contribuição dos gametas masculinos
e femininos é a mesma, uma vez que possuem a mesma origem.  Desse modo, X = Y e 2M X .
Como o híbrido duplo possui alelos das linhagens A, B, C e D, com igual proporção, tem-se X =
(1/4)A + (1/4)B + (1/4)C + (1/4)D e a média será obtida por:
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TABELA 12.9. Estimativa da produção média esperada dos 15 híbridos duplos obtidos a partir
de cinco linhagens.

Médias (t/ha) % de redução na produção 
Híbrido duplo 

Geração F1 Geração F2 da geração F2 
(A x B) x (C x D) 4,47 3,85 13,87 
(A x C) x (B x D) 5,33 3,85 27,77 
(A x D) x (C x B) 4,17 3,85 7,67 
(A x E) x (C x B) 4,16 3,64 12,50 
(A x E) x (D x B) 4,36 3,62 16,97 
(A x B) x (C x E) 4,06 3,64 10,34 
(A x B) x (D x E) 4,76 3,62 23,95 
(A x C) x (B x E) 4,93 3,64 26,17 
(A x C) x (D x E) 5,22 3,53 32,28 
(A x D) x (B x E) 3,97 3,62 8,82 
(A x D) x (C x E) 3,56 3,53 0,84 
(B x C) x (D x E) 4,67 3,60 22,91 
(B x D) x (C x E) 4,16 3,60 13,46 
(B x E) x (C x D) 4,18 3,60 13,88 
(A x E) x (C x D) 3,97 3,53 11,08 

A expresão para predição de média apresentada pode também ser utilizada quando
são realizados cruzamentos entre duas raças diferentes produzindo a geração F1, que é
chamada de mestiços.  Existem muitos tipos de cruzamentos possíveis, por exemplo, a partir
da raça holandesa e uma raça zebuína, pode-se obter vários tipos de rebanhos, como mostrado
na Tabela 12.10.
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TABELA 12.10. Alguns tipos de rebanhos obtidos com base no cruzamento entre bovinos das
raças holandesa (H) e zebuína (Z).

Tipo de cruzamento Tipo de rebanho 
H x Z (1/2 H + 1/2 Z) 

(H x Z) x H (3/4 H + 1/4 Z) 
[(H x Z) x H] x H (7/8 H + 1/8 Z) 
[(H x Z) x H] x Z (3/8 H + 5/8 Z) 

 

O termo “grau de sangue” é comumente utilizado para indicar a percentagem média de
alelos de uma determinada raça que o rebanho possui.  É um termo impróprio, uma vez que
é do conhecimento de todos que não há relação entre sangue e transmissão de caracteres
hereditários. Para mostrar que 3/4 H + 1/4 Z corresponde a um rebanho em que 75% dos
alelos são da raça holandesa e 25% da raça zebuína, vamos supor que a produção de leite
seja controlada por três genes e que os genótipos dos genitores sejam:

FIGURA 12.4. Esquema da produção de híbridos de aves.

P: Holandês   x Zebu  
  Genótipos: AABBCC  aabbcc 
F1: Mestiço 
  Genótipo: AaBbCc 

 



297

Genética Quantitativa

Veja que o mestiço possui 50% dos alelos que vieram do holandês - letras maiúsculas -
e 50% que provieram do zebu - letras minúsculas -, daí, utilizar-se impropriamente a expressão
“1/2 sangue”.  Se vacas mestiças (AaBbCc) forem acasaladas com um touro holandês
(AABBCC), obtêm-se os descendentes mostrados na Tabela 12.11.

Os dados da Tabela 12.11 indicam que no rebanho (população) 3/4 dos alelos são
provenientes da raça holandesa (36:48), e 1/4 da raça zebuína (12:48).  Essa é a razão do
zootecnista utilizar a expressão 3/4 de sangue do holandês e 1/4 de sangue do zebu.

Achamos oportuno explicar o significado genético do termo “raças puras”.  Segundo
Lush (1964), essa expressão tem sido usada no melhoramento dos animais para se referir à
ascendência e não corresponde ao termo genético “homozigose”.  Assim, um animal puro-
sangue (PO ou PC) é aquele que apresenta expressões fenotípicas dentro dos padrões raciais
e são obtidos por acasalamentos, por tantas gerações quantas são exigidas pelas normas de
registro da raça.  Ao contrário do que se possa pensar, os animais puros-sangues são altamente
heterozigóticos, apresentando homozigose, principalmente nos locos que controlam
características morfológicas marcantes.  De fato, a endogamia intensa (aumento da homozigose)
é grandemente evitada entre os animais domésticos e sua prática constante, via de regra, traz
efeitos prejudiciais.

TABELA 12.11. Genótipos dos descendentes do acasalamento entre vacas mestiças com um
touro holandês, obtendo-se um rebanho 3/4 H + 1/4 Z.

Vejamos agora como fazer a predição de média de vários tipos de rebanho, possuindo
apenas a produção observada dos genitores e da geração F1 (mestiço).  Para isso, serão
utilizados os dados apresentados na Tabela 12.12, para a produção de leite de animais mestiço
e das raças holandesa e zebu.

Genótipos dos  Número de alelos 
Descendentes Holandês Zebu 

AABBCC 6 0 
AABBCc 5 1 
AABbCC 5 1 
AABbCc 4 2 
AaBBCC 5 1 
AaBBCc 4 2 
AaBbCC 4 2 
AaBbCc 3 3 
Total 36 12 

registro da raça. Ao contrário do que se possa pensar, os animais puros-sangue são altamente
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TABELA 12.12. Produção de leite em litro/animal/ano para mestiço e as raças holandesa e
zebuína.

Plantel Produção de leite (litro/animal/ano) 
Zebu (Z) 1.582 

Mestiço (HZ) 2.527 
Holandês (H) 2.302 

Fonte: Vencovsky, 1977.

Observe que na estimativa da média do rebanho 3/4 H + 1/4 Z há a contribuição de
metade dos locos do holandês mais metade do mestiço (Tabela 12.11).

Do mesmo modo, pode ser feita a predição da 2ª geração do rebanho (3/4 H + 1/4 Z).
Esse rebanho é obtido pelo cruzamento de machos e fêmeas (3/4 H + 1/4 Z) entre si, ou seja:

No caso de bovinos, um modo prático de se saber a proporção alélica do rebanho
obtido de um determinado acasalamento é a seguinte: seja, por exemplo, o cruzamento
dos rebanhos [(3/4)H + (1/4)Z] x [(1/2)H + (1/2)Z].  Lembrando que o acasalamento é
a união de gametas, teremos no gameta do macho (3/8)H + (1/8)Z, isto é, metade dos
alelos do genitor.  Pela mesma razão, o gameta da fêmea conterá (1/4)H + (1/4)Z. Na
fertilização, teremos a soma desses gametas, isto é,  & (3/8)H + (1/8)Z  +  @ (1/4)H +
(1/4)Z = (5/8)H + (3/8)Z.

É interessante observar que assim procedendo, pode-se conhecer a constituição
resultante de qualquer rebanho obtido, possuindo apenas o desempenho dos pais e do mestiço.
Na Tabela 12.13, estão apresentadas algumas dessas estimativas.

Nota-se, por exemplo, que a produção da segunda geração -bimestiço- é sempre
inferior à da primeira geração.  Essa redução na sua produção é explicada em razão da
segregação e recombinação dos genes e à presença da interação alélica dominante e/ou
sobredominante no controle da herança desse caráter, isto é, em decorrência da redução da
heterose.

Finalmente, é importante salientar que esse processo de estimar a média de uma
população é válido para qualquer caráter quantitativo, mas, para isso, é necessário:

Com esses dados, pode-se prever, por exemplo, a produção de um rebanho (3/4 H + 1/4
Z).  Sabemos que esse rebanho é obtido pelo cruzamento (1/2 H + 1/2 Z) x H.  Utilizando a
expressão Y XM     e considerando X = (1/2)H + (1/2)Z e Y = H, tem-se:

  2414HZHH2/1M              litros/animal/ano.

 3/ 4 1/ 4 3/ 4 1/ 4 1/16 9 6 2341M H Z H Z HH HZ ZZ        litros/animal/ano. 

M X  Y

 M 1/ 2 HH HZ 2414  

♂ ♀ 
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• Que não ocorra interação entre os locos que controlam o caráter – interação gênica;
• Que as populações originais - linhagens, variedades, raças etc. - devam ser

geneticamente estáveis.
• Que o híbrido ou mestiço seja explorado nas mesmas condições de ambiente em que

os dados dos genitores ou raças foram obtidos.

TABELA 12.13. Produção média de leite estimada para vários rebanhos com diferentes
proporções de alelos das raças holandesas e zebuínas.

Produção estimada de leite em litros/animal/ano 
Rebanho 

1ª geração 2ª geração 
(1/8 H + 7/8 Z) 1.818 1.800 
(1/4 H + 3/4 Z) 2.054 1.981 
(3/8 H + 5/8 Z) 2.291 2.126 
(1/2 H + 1/2 Z) 2.527 2.234 
(5/8 H + 3/8 Z) 2.471 2.306 
(3/4 H + 1/4 Z) 2.414 2.346 
(7/8 H + 1/8 Z) 2.358 2.340 

BOX 12.4. PREDIÇÃO MÉDIA NO PORQUINHO DA ÍNDIA

Foi realizado o cruzamento entre duas linhagens de porquinho da índia e os resultados
aos 500 dias após o nascimento, foram:

Populações Peso em gramas 
Linhagem 39 (A) 780 
Linhagem 2 (B) 910 
F1 (AxB) 1000 
 

Veja que ocorre heterose, o peso do híbrido de 1000g é superior a média dos

genitores                                                    .1 2P P 780 910 845
2 2
       

  
Assim, a estimativa da heterose é h 1000 845 155g   . Pode-se, a partir desses

dados, estimar o que é esperado para diferentes populações derivadas da geração F1. Se
cruzar os irmãos da F1 tem-se a geração F2. A média da geração F2 pode ser predita por dois

estimadores. Um deles seria 2 1
hF F
2

  . Isso porque, a redução na heterose da geração F1

para F2 é de 50%.  Assim 2
155F 1000 922,5g

2
   . Outra opção é usar a expressão
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12.5 EMPREGO DE VARIÂNCIA NO ESTUDO DOS CARACTERES
QUANTITATIVOS

As estimativas dos componentes da variabilidade existente nas populações e, mais
ainda, quanto dessa variabilidade é decorrente das diferenças genéticas é de fundamental
importância em qualquer programa de melhoramento, porque permite conhecer o controle
genético do caráter e o potencial da população para a seleção.  Aqui serão apresentados
alguns exemplos de estimativas de parâmetros genéticos e também serão comentadas as
principais contribuições dessas estimativas para os geneticistas e melhoristas.

12.5.1 Estimativa dos Componentes da Variância
Inicialmente, vamos utilizar parte dos dados obtidos em eucalipto por uma empresa

privada referente ao diâmetro das árvores à altura do peito (DAP), aos 78 meses de idade.
As árvores da população foram oriundas de sementes e intercaladamente foram colocadas
plantas de um clone.  O diâmetro, a média e variância do clone e das árvores da população
são apresentados na Tabela 12.14.

Veja que, no caso do clone, como foi propagação assexuada de uma única planta, não
há variação genética, apenas ambiental. Assim, a variância (       = 2,30) entre plantas do clone
é toda ambiental ( 2ˆ E ), isto é,       =      .  Já, a variância entre as plantas da população, por
serem provenientes de sementes, apresentam variação genética e também ambiental.  Assim,
a variância fenotípica entre as plantas (     ) tem uma parte genética e outra ambiental, ou seja,
.                        . Desse modo, podemos estimar a variância genética entre as plantas como
sendo,                   , no caso,                                  .

2ˆ E

 2
F

 2σ̂c

 2σ̂c

M X Y . No caso, o X é a contribuição do genitor masculino e Y do genitor feminino.
No caso como é geração F1,    X Y 1/ 2A 1/ 2B   . Então  2

2F 1/ 2A 1/ 2B  
1/ 4AA 2 / 4AB 1/ 4BB  Assim teremos      2F 1/ 4 780 2 / 4 1000 1/ 4 910 922,5g   
922,5g

Se o objetivo for obter uma população com 3/4 dos alelos do genitor B, ou seja, obter
a população  3 / 4B 1/ 4A , ela pode ser obtida pelo cruzamento F1 x B. Assim, a média
prevista para esse plantel seria: (3/4B 1/4A)M X Y  , X seria a contribuição alélica da F1

 e o Y do genitor B. Então tem-se: (3/4B 1/4A)M 1/ 2A 1/ 2B B 1/ 2AB 1/ 2BB    
1/ 2(1000) 1/ 2(910) 955g   . De modo análogo, se desejamos estimar a média da

geração F2 desse plantel teríamos: 
2F (3/4B 1/4A)M X Y  . Como já visto, nessa

condição, X Y 3 / 4B 1/ 4A   . Então  
2

2
F (3/4B 1/4A)M 3 / 4B 1/ 4A 9 /16BB 6 /16AB 1/16AA      

M 3 / 4B 1/ 4A 9 /16BB 6 /16AB 1/16AA      9 /16(910) 6 /16(1000) 1/16(780) 935,652g  

2 2 2
F E G    

2 2 2
G F Eˆ ˆ ˆσ =σ -σ 2

Gσ̂ =8,33-2,30=6,03

.
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TABELA 12.14. Diâmetro à altura do peito (DAP) de árvores de uma população de Eucaliptus
cloesiana obtido em Bocaiuva-MG.

Nº Planta 
(DAP) 

Nº Planta (DAP) Nº Planta 
 (DAP) 

Nº Planta 
 (DAP) 

No Planta  
(DAP) 

1 10,50 21 12,10 41 12,73 61 13,37 81 7,96 
2 13,37 22 14,64 42 9,23 62 11,14 82 6,68 
3 7,32 23 10,82 43 13,05 63 9,23 83 11,46 
4 8,91 24 14,01 44 11,14 64 9,23 84 11,78 
5 15,92 25 11,14 45 9,87 65 10,50 85 10,19 
6 6,05 26 10,50 46 11,46 66 10,82 86 12,41 
7 12,73 27 12,10 47 11,78 67 8,59 87 9,87 
8 10,50 28 14,64 48 12,41 68 7,96 88 13,05 
9 14,32 29 13,05 49 12,10 69 8,91 89 13,05 

10 11,46 30 12,73 50 10,50 70 12,41 90 15,60 
11 10,82 31 11,46 51 10,50 71 7,32 91 10,50 
12 8,28 32 11,14 52 5,41 72 10,82 92 12,73 
13 17,83 33 13,68 53 15,60 73 12,41 93 13,05 
14 12,41 34 13,05 54 8,59 74 4,46 94 14,01 
15 18,78 35 14,96 55 9,87 75 11,78 95 10,50 
16 16,23 36 13,05 56 9,87 76 16,23 96 11,14 
17 13,05 37 10,50 57 14,96 77 6,68 97 12,10 
18 13,05 38 12,10 58 9,23 78 14,96 98 3,50 
19 7,00 39 9,55 59 12,10 79 13,37 99 4,46 
20 9,55 40 13,05 60 14,64 80 9,23 100 4,77 

 Média = 11,30 cm
Variância = 8,33 cm2

Média = 14,00 cm e Variância = 2,30 cm2, relativos ao DAP de plantas de um clone colocado intercalarmente
no plantio de E. cloesiana.

12.5.2 Estimativa da Herdabilidade e Ganho com a Seleção
A partir dos resultados mostrados anteriormente, um outro parâmetro de grande utilidade

para os melhoristas é a estimativa da herdabilidade (h2).  Isso porque ela permite antever a
possibilidade de sucesso com a seleção, uma vez que reflete a proporção da variação fenotípica
que pode ser herdada.  Em outras palavras, ela mede a confiabilidade do valor fenotípico
como indicador do valor reprodutivo e é obtida pela expressão:

2 2 2
2

2 2100 100G F E

F F

h x x  
 
 

. No caso, 2 6,03 100 72,39
8,33

h x  %. 
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Esse valor significa que 72,39% da variação do diâmetro das árvores de eucalipto é de
natureza genética.

Vejamos agora de que modo essa estimativa pode auxiliar o melhorista de Eucalipto.
Suponhamos que ele selecione, para propagação vegetativa, todas as árvores com mais de
15 cm de diâmetro, no caso as árvores de número 5 (15,92 cm); 13 (17,83 cm); 15 (18,78
cm); 16 (16,23 cm); 53 (15,60 cm); 76 (16,23 cm) e 90 (15,60 cm).  Desse modo, a média
das árvores selecionadas (MS), será:

Se apenas essas árvores forem utilizadas para propagação na etapa seguinte, qual
deverá ser o diâmetro médio esperado das árvores na nova população, isto é, a média da
população melhorada?  Para responder a essas indagações, vamos considerar a Figura 12.5.
Veja que a média da população original (Mo) é 11,30 cm.  A média da população melhorada
(Mm) será a média original mais o ganho esperado com a seleção (GS), ou seja, Mm = Mo +
GS.  Pode-se demonstrar que, nesse caso, o ganho esperado com a seleção poderá ser
obtido pela expressão:

em que: ds é o diferencial de seleção, isto é, a superioridade dos indivíduos selecionados em
relação a todos os indivíduos da população (Figura 12.5).  Assim, ds = Ms - Mo.  Nesse
exemplo, ds = 16,60 - 11,30 = 5,30 cm.

Depreende-se, desse modo, que o ganho esperado com a seleção deverá ser:
GS = ds h2 = 5,30 x 0,7239 = 3,84 cm.  Se quisermos, poderemos estimar o ganho

esperado com a seleção em percentagem, para ser comparável com outras situações:

Como pode ser observado, pela expressão do ganho, a estimativa de h2 é uma indicação
do sucesso do melhorista.  Veja que quanto menor for a sua estimativa menor será a proporção
do diferencial de seleção (ds) que será transmitido aos descendentes.  Se h2, por exemplo,
for zero, não existindo variação genética, a seleção será efetuada, mas não ocorrerá nenhum
ganho, pois toda a diferença entre as árvores é ambiental.  No outro extremo, se h2 for de
100%, toda a diferença entre as plantas é genética e como a propagação é vegetativa, ela
será integralmente passada aos filhos, ou seja, Mm = Ms.

Nesse ponto, é relevante enfatizar que a h2 de um caráter não é uma estimativa imutável.
Pelo contrário, ela varia com a variação genética presente e com o efeito do ambiente.  É
possível, desse modo, aumentar a estimativa de h2 utilizando população com maior variação
genética e também realizando um efetivo controle do ambiente.

 15,92 17,83 18,78 16, 23 15,60 16, 23 16, 23 16,60 cm.
7sM      

 

 2GS h  ds

 3,84% 100 100 33,98%
11,30o

GSGS x x
M
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FIGURA 12.5. Efeito da seleção em uma população de plantas de eucalipto, em que foram
selecionados todos os indivíduos com diâmetros superiores a 15 cm .  Mo - média da população
original; Ms - média dos indivíduos selecionados; Mm - média da população melhorada; ds -
diferencial de seleção; GS - ganho esperado com a seleção.

É possível visualizar também que a eficiência da seleção pode ser incrementada por meio
do diferencial de seleção (ds).  Quando nós selecionamos uma menor proporção de indivíduos
mais extremos, isto é, usamos uma maior intensidade de seleção, o valor do diferencial de
seleção é aumentado e, como consequência, também, o ganho com a seleção é incrementado.
Uma questão que poderia ser levantada é por que não se utilizar sempre a máxima intensidade
de seleção, ou seja, a escolha do melhor indivíduo.  No presente caso, por exemplo, por que
não selecionar apenas o indivíduo de número 15, o de maior diâmetro (18,78 cm)?  A resposta
a essa indagação pode ser dada considerando dois aspectos: o primeiro deles é que como a
herdabilidade não é de 100%, esse indivíduo pode ter expressado o fenótipo extremo por ação
do meio ambiente, não sendo o de melhor constituição genética; o segundo é que, normalmente,
o melhorista realiza vários ciclos seletivos e, desse modo, seria exaurida a variabilidade genética
sem possibilidade de sucesso nos ciclos seletivos subsequentes.

No exemplo apresentado anteriormente, foi considerada uma planta que é possível
realizar a propagação assexuada.  Nessa situação, toda a variação genética é transmitida à

selecionados todos os indivíduos  com diametros superiores a 15 cm. M0
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Como já foi comentado, a variância observada no P1, P2, e F1 é toda ambiental, uma
vez que todos os indivíduos dentro dessas populações apresentam o mesmo genótipo.  As
diferenças observadas nas estimativas da variância para o P1, P2 e F1 são decorrentes,
principalmente, da amostragem.  Dessa forma, pode-se estimar a variância ambiental ( E

 )
pela média das três variâncias dessas populações, ou seja:

 
1 2 1

2 2 2
2

ˆ ˆ ˆ 482,76 132,80 323,68ˆ 313,08
3 3

P P F
E

    
   

 
2

2 2 2ˆ ˆ ˆG EF   

A variância fenotípica da geração  2

2
2 FF   possui, evidentemente, dois componentes:

o primeiro deles decorrente do efeito do ambiente, e o segundo, à segregação e recombinação
dos genes que dão origem à variabilidade genética.  Como o efeito ambiental da geração F2

pode ser considerado da mesma magnitude do observado para o P1, P2 e F1, pode-se,
assim, estimar a variância genética da geração F2 ( 2

G ) da seguinte forma:

em que:

2

2ˆ F  - variância fenotípica da geração F2
2ˆ E  - variância ambiental média
2ˆ G  - variância genética

No nosso exemplo, a  2
G  será:

descendência.  O que ocorre, no entanto, quando a propagação é sexuada, por meio da
meiose e, posteriormente, fusão dos gametas?  Para exemplificar, vamos utilizar novamente
os dados referentes ao peso dos grãos do feijoeiro apresentados na Tabela 12.1.  As estimativas
das variâncias obtidas para aquele experimento foram:

 
2

2 2 2ˆ ˆ ˆ 2220,98 313, 08 1907,90G EF      

 
1

2ˆ 482,76P           
2

2ˆ 2220,98F   

 
2

2ˆ 132,80P     
1

2ˆ 2401,00RC   

 
1

2ˆ 323,68F     
2

2ˆ 831,76RC   
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A variância genética, por sua vez, é composta pelo efeito aditivo e de dominância dos
genes. Para verificar o que está contido na 2

G  presente em uma população F2, será novamente
utilizado o esquema apresentado na Figura 12.2.

Como já foi comentado, μ  representa o ponto médio entre os dois genótipos
homozigóticos; a mede o afastamento de cada genótipo homozigótico em relação à média; d
mede o afastamento do heterozigoto em relação à média.  Desconsiderando os efeitos
ambientais para uma geração F2, pode-se escrever:

A média da geração F2 (F2) é, portanto, 1/4 (   + a) + 1/2 (    + d) + 1/4 (    - a), que,
resolvendo, resulta em 12 2F d   .  Da estatística, sabemos que a variância é fornecida
pela expressão:

no caso da F2, tem-se então: 2
F2

  = 1/4 [    + a - (    + 1/2 d)]2 + 1/2 [    + d - (    + 1/2 d)]2

+ 1/4 [    - a - (    + 1/2 d)]2.  Resolvendo, obtém-se:

Quando se consideram todos os genes envolvidos no controle do caráter, tem-se:

 
 

2
2

1

n
i i

i
f X X


  

 
2

2 2 21 1
2 4F a d  

2F d 2F d  2F d  

2F d  2F d 
2F d  2F d  2F d  2F d 

2

2 2 21 1
2 4F a d    , substituindo 21

2
a  por  A

  e 21
4

d  por  2
D , tem-se: 

 
2

2 2 2
A DF    

em que:
2
A  é a variância genética aditiva
2
D  é a variância genética de dominância

Utilizando-se raciocínio análogo, pode-se demonstrar que a soma das variâncias
genéticas dos dois retrocruzamentos é fornecida por: 

1 2

2 2 2 22A DRC RC      .
Utilizando-se, assim, as estimativas da variância fenotípica da geração F2 e dos

retrocruzamentos, é possível isolar os componentes da variância genética.  Considerando o
caso do peso das sementes do feijoeiro, tem-se:

2
Gσ

2

2
F

 
2

2
FG 

 
2

2
FG 

 
2

2
FG 

Genótipos: B1B1 B1B2 B2B2 
Valor genotípico:  + a  + d  - a 
Frequência: 1/4 1/2 1/4 
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2

2 2 2 22220,98 A D EF      

  1 2

2 2 2 2 22401,00 831,76 3232,76 2 2A D ERC RC          

Sendo assim,  2 1 2

2 2 2 22A F RC RC                  2ˆ 1209,20A   

Como 2ˆ 313,08E  , pode-se obter também a estimativa de 2ˆ D utilizando a 
2

2ˆ F , isto é:

 
2

2 2 2 2ˆ 698,70D A EF     

Nesse caso, pode-se estimar dois tipos de herdabilidade: herdabilidade no sentido
amplo ( 2

ah ), e herdabilidade no sentido restrito ( 2
rh ).  Esses dois tipos de h2 são obtidos a

partir das expressões que utilizam a geração F2 como referência:

 
2

2 2

2 22
2

2 2100 100
EFG

a
F F

h x x
 

 
 

 
2 1 2

2 2

2 2 22
2

2 2

2
100 100F RC RCA

r
F F

h x x
  

 
 

Como se observa, pelas expressões apresentadas, a diferença entre os dois tipos de
herdabilidade é apenas no numerador das expressões.  A herdabilidade no sentido restrito
considera apenas a variância genética aditiva, aquela que é fixada pela seleção, sendo
evidentemente, na maioria dos casos, a mais importante para os melhoristas.  A estimativa da
herdabilidade no sentido amplo, que envolve toda a variância genética - 2 2

A D   -, tem
importância em caso de plantas que apresentam propagação vegetativa, como o caso visto
anteriormente, isso porque, nessa situação, o genótipo é integralmente herdado.

A partir dos dados do peso das sementes do feijoeiro (Tabela 12.1), pode-se obter as
duas estimativas da herdabilidade, ou seja:

2 1 2

2

2 2 22
2

2

2 ( )ˆ 100 100
2220,98

   
  


F RC RCA
r

F
h x x

2

2

2 2
2

2
2220,98 313,08ˆ 100 100 85,90%

2220,98
   

  


F E
a

F
h x x

2 2 2220,98 (2401,00 831,76)ˆ 100 54, 44%
2220,98
 

 r
xh x
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Como se observa, há diferença entre as duas estimativas, isso porque na variância
genética total presente na F2 existe uma certa proporção da variância de dominância, como
já comentado.

Como já salientado, a herdabilidade não é apenas uma propriedade do caráter, mas
também da população e das condições ambientais a que foram submetidos os indivíduos.
Por exemplo, o valor da 2

rh  indica que 54,44% da variação fenotípica do peso das sementes
do feijoeiro é decorrente da variação genética aditiva.  Porém, essa estimativa é válida para
a população F2 utilizada e nas condições ambientais em que foram obtidos os dados.  Com
base no que foi mencionado, pode-se concluir que a herdabilidade, de uma certa característica,
não é imutável.  Na realidade, a h2 pode ser aumentada não somente pela introdução de mais
variação genética na população, mas melhorando as condições experimentais, de modo a
reduzir a contribuição da variação ambiental para a variação fenotípica total.

Apesar das diferenças que ocorrem nas herdabilidades de uma dada característica, as
estimativas apresentadas na literatura mostram que cada caráter apresenta uma amplitude de
valores da herdabilidade que lhe é peculiar.  Assim é que características, tais como: produção
de grãos de uma planta, produção de ovos nas aves e produção de leite nos bovinos são
características muito influenciadas pelas condições ambientais e apresentam herdabilidades
baixas, normalmente inferiores a 30%; outras características como peso das sementes, altura
das plantas, peso do ovo são menos influenciadas pelo ambiente e apresentam, em
consequência, herdabilidade mais elevada.

Uma das principais utilidades da herdabilidade, como já visto, é permitir que se estime
o ganho com a seleção antes mesmo que ela seja realizada.  Essa estimativa é muito importante
porque permite, entre outras coisas, escolher o método de seleção que seja mais eficiente e
também as alternativas para se conduzir o processo seletivo.  Existem vários métodos de
seleção, os quais não serão tratados aqui.  Será considerada apenas mais uma situação para
ilustrar a estimativa do ganho genético, considerando os dados do peso das sementes do
feijoeiro (Tabela 12.1).

A seleção poderá ser realizada na geração F2, uma vez que essa população apresenta
variabilidade genética.  Consideremos, por exemplo, que o objetivo seja obter uma nova
população em que o peso médio dos grãos seja maior do que o da F2.  Nessa geração, o
peso médio foi de 266 mg, e o intervalo de variação foi de 160 a 390 mg.  Suponhamos que
serão selecionadas todas as plantas cujo peso médio dos grãos seja de 350 mg ou mais.
Assim, pode-se questionar: qual será o peso médio da nova população (Mm) descendente
dos indivíduos selecionados?  Em outras palavras, qual será o progresso genético (GS)?
Como serão selecionadas as plantas cujos pesos médios das sementes são maiores,
evidentemente a nova população deverá ter um acréscimo em relação à média da população
que será submetida à seleção (Mo), ou seja:
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E o diferencial de seleção é:

ds = Ms - Mo = 363,08 - 266,00 = 97,08 mg

Sendo assim, o GS é:

GS = 0,5444 x 97,08 = 52,85 mg

E a média esperada da população melhorada é:

Mm = 266,00 + 52,85 = 318,85 mg

Essa é a média esperada da nova população, se forem selecionados todos os indivíduos
com peso médio dos grãos superior a 350 mg e se o material for cultivado em condições ambientais
semelhantes às da população submetida à seleção.  Pode-se estimar também o ganho percentual
esperado, o que permite compará-lo com outras estimativas de ganho, ou seja:

Mm = Mo + GS 

O que se deseja mostrar é a possibilidade de estimar GS antes que a seleção seja
realizada. Nesse exemplo, serão selecionadas as plantas com peso médio das sementes
igual ou superior a 350 mg.  Assim, a média dos indivíduos selecionados - Ms - é:

 (6 350) (2 360) (2 370) (1 380) (2 390) 363,08
13s

x x x x xM mg   
 

GS%= GS/M0  x 100 = 19,86% 

12.5.3 Estimativa do Número de Genes
O conhecimento do número de genes envolvidos na expressão de um caráter é de

grande importância no estudo da herança dos caracteres quantitativos e também no
melhoramento de plantas e animais, principalmente no que se refere à estimativa de
probabilidade de se obter determinado genótipo em uma população segregante.

Um dos modos para se estimar o número de genes envolvidos é por meio da frequência
com que são recuperados os fenótipos extremos para a característica considerada na geração
F2.  Na Tabela 12.15, encontram-se os valores que permitem obter a estimativa do número
de genes envolvidos.  Esse método, apesar da facilidade de aplicação, é, porém, de pouca
utilidade quando cinco ou mais genes estão envolvidos, porque a partir daí a população
segregante deve ser muito grande para que ocorra os tipos extremos.  Por exemplo, com
cinco genes, um dos fenótipos extremos ocorrerá com frequência de 1/1.024, já, com 10
genes, a fração cai para 1/1.048.576  e  com  20  genes   somente 1  em  1.099.511.627.776.
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Obtendo-se o valor de a em função da diferença entre os homozigotos, e substituindo
na expressão da variância teremos:

 1 2
2

P Pa
n




Substituindo (2) em (1), temos:

 
2

2
1 22 1

2 2FG
P Pn

n
 

    
 

  
2

2
1 22 1

8FG
P P

n


 

(1)

(2)

TABELA 12.15. Probabilidade de ocorrência, na geração F2, de indivíduos manifestando a expressão
extrema de um caráter quantitativo.

Número de 
genes 

Número de alelos 
segregantes 

Frequência com que é recuperado um dos 
fenótipos extremos na geração F2 

1 2 (1/2)2 = 1/4 
2 4 (1/2)4 = 1/16 
3 6 (1/2)6 = 1/64 
4 8 (1/2)8 = 1/256 
   
   
   

n 2n (1/2)2n 

Além do fato de se ter de trabalhar com uma população muito grande, o principal
agravante é o efeito do ambiente, que dificulta a identificação do genótipo desejado por
intermédio do fenótipo.  Como as evidências têm mostrado que para a maioria das
características o número de genes envolvido é muito grande, e também muito influenciados
pelo ambiente, a aplicação desse método não tem sido eficaz.

Para contornar essas dificuldades, o método proposto por Sewall Wright, que utiliza
variâncias e médias, pode ser empregado.  Por exemplo, considerando o modelo de um gene
e dois alelos - B1 e B2 -, vimos (Figura 12.2) que a diferença entre os dois homozigotos
corresponde a 2a.  Se estiverem envolvidos n genes de ação aditiva, essa diferença entre os
homozigotos será igual a P1 - P2 = 2na.  A variância genética estimada para a geração F2,
considerando apenas genes aditivos, é dada por
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assim,

  

2

2
1 2

28
FG

P P
n






em que:

n: número de genes controlando o caráter
1 2 :P P  diferença entre as médias dos genitores

2

2
FG :variância genética da geração F2

Na aplicação dessa expressão, alguns requisitos são necessários:
• Os genitores devem ser homozigóticos e completamente contrastantes, ou seja, todos

os alelos efetivos devem estar em um dos genitores e todos os não efetivos, no outro;
• Ausência de interação gênica;
• Todos os genes devem ter efeitos iguais e aditivos sobre a expressão fenotípica do caráter;
• Ausência de ligação.
No caso de não satisfeita algumas dessas condições, o número de genes envolvidos

será subestimado.
Vejamos a aplicação dessa expressão aos dados apresentados na Tabela 12.1, referentes

ao peso dos grãos do feijão.

1 445P mg    
2

2 132,80P 

 
1

2 482,76P     
2

2 2220,98F   

 2 179P mg    
1

2 323,68F   

Com base nesses dados, a estimativa do número de genes envolvidos no controle do
caráter é:

  2445 179
4,63 5

8 1907,90
n genes

x


  

Esse número de genes está até certo ponto de acordo com a distribuição obtida para
a geração F2 (Tabela 12.1).  Veja que com a população F2 de 169 plantas, indivíduos com o
fenótipo dos genitores não foram recuperados.  Isso mostra, pelo menos, que devem estar
envolvidos mais de três genes, e o número obtido pela expressão está coerente com essa
afirmativa.
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BOX 12.5. ESTIMADOR PARA O NÚMERO DE GENES QUANDO OCORRE
DOMINÂNCIA

Quando a interação alélica dos diferentes genes que controlam o caráter é aditiva a
expressão de Wright (1934) apresentada no item 12.5.3 possibilita estimar o número de
genes. Na ocorrência de dominância Wright (1934) apresentou outro estimador para o

número de genes, ou seja:
F2

2 2

2
G

1/ 4(3 / 4 )Dn
  

  
  

em que                         e D = P2-P1.
1 1

2 1

F P
P P

 
    

As mesmas pressuposições do estimador quando a interação alélica é aditiva (item 12.5.3)
são válidas aqui. É também necessário que em todos os genes envolvidos o grau de
dominância seja o mesmo. Não satisfeitas as suposições, a expressão fornece uma
subestimativa do verdadeiro valor.
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PROBLEMAS PROPOSTOS

1. Na espécie de Eucaliptus grandis, a altura do fuste aos sete anos varia de 12,00 m a
20,00 m. Procurou-se determinar a herança desse caráter por meio do cruzamento de
plantas de 12,00 m com plantas de 20,00 m, ambas puras, e obtiveram-se as gerações
F1 e F2.  A  altura média do fuste nessas duas gerações  foi de 16,00 m.  Na geração
F2, observou-se 0,4% de plantas com 12,00 m e 0,4% de plantas com 20,00 m,
sendo que as demais plantas da F2 apresentaram alturas de fustes entre esses extremos.
Desconsiderando o efeito ambiental e genes com efeitos iguais, determine:

a) Qual o número de genes que controla a altura do fuste?
b) Qual a contribuição de cada alelo efetivo?  Quais os genótipos dos genitores e de
F1?  Qual a heterose da F1 e F2?
c) Quantas árvores com fuste igual ao da F1 ocorrem entre 20.000 plantas F2?
d) Quantas árvores com fuste de  18,00 m  são  esperadas  entre 20.000 plantas F2?
e) Duas árvores puras com 16,00 m de fuste foram cruzadas e observou-se na F2 o
mesmo resultado da F2 apresentado anteriormente.  Quais são os genótipos das árvores
genitoras?
f) Se na F2, referida no item e, as árvores com fuste de 12,00m tivessem ocorrido na
frequência de 0,024% cada uma, qual seria o número de genes e a contribuição de
cada alelo efetivo?
g) Qual a sua conclusão quando se comparam os resultados dos itens a e b com o
resultado do item f?

2. Considerando os resultados do problema 1 e a presença de dominância completa em
todos os locos com efeitos iguais, pergunta-se:

a) Qual a contribuição de cada loco com alelo dominante e de cada loco homozigoto
recessivo?
b) Considerando o cruzamento (P1) AAbbccDD x (P2) aaBBCCdd, qual a altura do
fuste de P1, P2 e F1 e o número de fenótipos esperados na F2 com a respectiva amplitude
de variação?
c) Qual a heterose das gerações F1 e F2?

3. A partir do cruzamento de animais da raça Nelore com os da raça Holandesa, foram
obtidos os seguintes resultados para o número de carrapatos/animal:
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Observou-se que entre os 2.000 descendentes bimestiços, apenas 2 apresentaram 3
ou menos carrapatos/animal e que também 2 mostraram cerca de 30 carrapatos/animal.
Desconsiderando o efeito do ambiente na expressão do caráter, pede-se:

a) Qual o tipo de interação gênica está envolvido no controle desse caráter?
b) Qual o número de genes que controla o caráter?
c) Qual a contribuição de cada alelo efetivo? Quais os genótipos dos genitores e dos
mestiços?
d) Identifique todos os fenótipos possíveis entre os bimestiços colocando a frequência
de cada um deles.
e) Quantos animais com o mesmo número de carrapatos dos mestiços ocorrem entre
os 2000 descendentes?

4. Considerando que a produção de leite em bovinos seja controlada por 10 genes - na
realidade esse número deve ser bem maior -, qual seria o número mínimo de descendentes
necessários na geração F2 para se obter 20 fêmeas com a máxima produção, a partir
do seguinte cruzamento e considerando que ocorre apenas interação aditiva?

                                   Touros        x        Vacas

                  AABBccddeeFFgghhIIjj aabbCCDDEEffGGHHiiJJ

5. Em frangos de corte, uma linhagem A apresenta ganho de peso diário de 30g, enquanto
a linhagem B possui ganho de 50 g/dia.  Se a diferença dos ganhos de peso se deve a
8 genes de efeitos iguais, pergunta-se:

a) Qual a proporção de cada fenótipo na geração F2 proveniente do cruzamento das
duas linhagens, admitindo que  a interação alélica seja somente aditiva?
b) Qual seria a resposta do item a se a interação alélica fosse somente de dominância?

raça Nelore     x raça Holandesa 
   

2 carrapatos/animal  30 carrapatos/ animal 
   
 Mestiços  
 16 carrapatos/animal  
   
   
 Bimestiços  
 16 carrapatos/animal  
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c) Represente graficamente as distribuições fenotípicas da geração F2 para os dois
tipos de interações alélicas.

6. Suponha que a produtividade de grãos em arroz seja decorrente de 6 genes aditivos e
o teor de proteína do grão decorrente de 4 genes também aditivos.  Considere o
cruzamento de uma cultivar A com a máxima produtividade e o menor teor de proteína,
com outra B que apresenta a mínima produtividade, porém, com o maior teor de
proteína conhecido.

a) A partir desse cruzamento, qual a proporção esperada de plantas na F2 com os
maiores valores para  a produtividade  de grãos e teor de proteína?
b) Qual seria essa proporção, se a produtividade de grãos fosse decorrente de 60
genes e o teor de proteína decorrente de 40 genes?
c) Quais as implicações das respostas dos itens a e b para o melhorista?
d) Qual o número de linhagens é esperado quando for atingida a homozigose completa,
isto é, após sucessivas gerações de  autofecundação, considerando 10 genes no controle
de ambos os caracteres?

7. No estudo da herança da porcentagem do conteúdo de óleo da semente de girassol,
foram obtidos os seguintes resultados por Fick, 1975 (Crop Science 15, 77-78).

População Número de indivíduos Média Variância 
P-21 VR 1 (P1) 30 39,5 8,10 

MENN RR-18-1 (P2) 30 27,7 4,34 
F1 21 34,7 3,83 
F2 145 33,4 21,43 

RC1 107 38,6 13,45 
RC2 81 35,0 16,43 

a) Por que a variância da geração F2 é a maior de todas?
b) Por que as variâncias dos retrocruzamentos são de valores intermediários?
c) Qual o tipo de ação gênica predominante?
d) Qual o provável número de genes envolvidos no controle do caráter?

8. Utilizando os dados do problema 7, estime:

a) Herdabilidade no sentido amplo;
b) Herdabilidade no sentido restrito;
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c) O ganho esperado com a seleção entre plantas da geração F2 considerando que
foram selecionados indivíduos cuja média do conteúdo de óleo na semente foi de
38%;
d) Por que a média da população melhorada é menor do que a média dos indivíduos
selecionados?

9. O peso final de abate aos 33 meses para novilhos das raças Santa Gertrudis e Hereford
e de seu mestiço estão apresentados no quadro a seguir:

Raças Peso (kg) 
Santa Gertrudis (SG) 175,34 

Mestiço (SG x H) 216,67 
Hereford (H) 177,89 

a)  Qual será o peso médio esperado em animais bimestiços?
b)  Se um melhorista desejasse fazer seleção de animais visando à obtenção de rebanhos
com maior peso de abate aos 33  meses, o que seria preferível, partir do plantel mestiço
ou bimestiço?  Justifique.
c) Quais  cruzamentos  deveriam  ser  realizados para se obter plantéis (3/4 H, 1/4
SG); (5/8 H, 3/8 SG); e (7/8 H, 1/8 SG)?
d)  Quais seriam os pesos médios esperados para os animais desses plantéis?

10. A capacidade de expansão no milho de pipoca é uma medida dada pela relação entre
o volume da pipoca expandida e o volume de grãos.  Em um trabalho realizado pelo
Dr. Eduardo Sawazaki, no Instituto Agronômico de Campinas foram cruzadas, duas a
duas, 6 variedades de milho de pipoca e avaliada a capacidade de expansão dos
híbridos e das respectivas variedades.  Os resultados obtidos foram os seguintes:

Variedades V1 V2 V3 V4 V5 V6 
V1 21,7 26,6 26,8 28,2 25,1 22,0 
V2  28,3 28,6 28,9 28,7 26,2 
V3   28,9 28,5 27,4 27,4 
V4    27,1 29,7 28,5 
V5     25,6 27,9 
V6      18,8 

a) Estimar a heterose dos híbridos V4 x V5 e V5 x V6.
b) Qual a média esperada para a geração F2 desses híbridos?
c) Qual a explicação genética para a ocorrência da heterose?
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Linhagens A B C D E F 
A 1,40 7,12 6,35 4,50 6,14 4,95 
B  1,26 6,80 5,20 6,85 5,40 
C   1,35 5,80 6,40 5,60 
D    1,70 5,95 4,40 
E     1,30 6,20 
F      1,55 

 
a) Qual o número de híbridos duplos possíveis de serem sintetizados a partir dessas
seis linhagens?
b) Quais os híbridos simples que devem ser intercruzados para a obtenção do melhor
híbrido duplo?
c) Se o agricultor utilizar as sementes F2, provenientes desse melhor híbrido duplo,
qual será a redução esperada na produção?  Por que ocorre essa redução?
d) Considerando o item c, quantas vezes o custo da semente híbrida deve ser maior
que o custo do grão produzido, para compensar a utilização da semente do paiol?
Considere  um gasto de 20 kg de semente por hectare.

12. Cinco linhagens de aves de corte de uma empresa de melhoramento foram cruzadas
duas a duas em todas as combinações, sendo obtido os resultados dos pesos dos
animais (g/animal) aos 50 dias apresentados a seguir:

Linhagens A B C D E 
A 1,3 2,4 2,8 2,0 1,8 
B  1,0 2,0 2,3 1,6 
C   0,9 2,2 1,8 
D    1,4 1,7 
E     1,6 

 
Pede-se:
a) Qual é o número possível de híbridos duplos com essas linhagens?
b) Quais linhagens devem ser cruzadas para se obter o melhor híbrido duplo?

d) Estime a média da geração F1 e F2 dos híbridos triplos (V1 x V2) x V3 e (V4 x V5) x V3.
e) Estime a média das gerações F1 e F2 do híbrido duplo (V1 x V2) (V5 x V6).

11. Seis linhagens de milho foram intercruzadas e obtiveram-se quinze híbridos.  As
produções médias de grãos (t/ha) de cada híbrido simples e de cada linhagem obtida
em experimento apropriado foram as seguintes:
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 13    GENÉTICA
 DE POPULAÇÕES

13.1 INTRODUÇÃO
A genética de populações é um ramo da genética de capital importância porque fornece

subsídios para o melhoramento das populações de plantas e animais e, ainda, as bases
necessárias à compreensão de como se processa a evolução.  Os princípios mendelianos
continuam sendo válidos, porém o que nos interessa agora é como avaliar as propriedades
genéticas em grupos de indivíduos ou populações.  Isto é, nos tópicos anteriores, os
cruzamentos eram sempre direcionados no sentido de produzir gerações F1, F2, etc, ao passo
que nesse tópico o estudo das propriedades genéticas de uma população é baseado no
comportamento de uma amostra aleatória de indivíduos, ou seja, a genética de populações
estuda os mecanismos da hereditariedade em nível populacional.

Para maior clareza, é necessário conceituar o que vem a ser uma população sob o
ponto de vista do geneticista: população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que
ocupa o mesmo local, apresenta uma continuidade no tempo e cujos indivíduos possuem a
capacidade de se acasalarem ao acaso e, portanto, de trocar alelos entre si.  Variedades de
plantas alógamas, como a cebola ou o milho, por exemplo, que apresentam polinização aberta,
ao acaso, enquadram-se, perfeitamente bem, dentro do que é denominado de população
pelo geneticista, ou seja, são grupos de indivíduos - plantas  que são cultivados no mesmo
local e que, em decorrência da sua forma de polinização, permitem que os cruzamentos
ocorram inteiramente ao acaso.  Do mesmo modo, animais que se cruzam livremente também
formam populações.  Toda população tem um reservatório gênico que lhe é particular e que
o caracteriza.  Este é transmitido por intermédio das gerações.  Além disso, é fácil visualizar
que em uma população, o indivíduo tem uma importância transitória; o que, interessa mesmo
são os alelos que ele possui e que serão transmitidos para as gerações seguintes.

13.2 FREQUÊNCIAS ALÉLICAS E GENOTÍPICAS
As propriedades genéticas das populações são determinadas a partir do conhecimento

de suas frequências alélicas e genotípicas.  As frequências alélicas correspondem às
proporções dos diferentes alelos de um determinado gene na população.  As frequências
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genotípicas, por sua vez, são as proporções dos diferentes genótipos para o gene
considerado.

Para estimar as frequências alélicas e genotípicas, vamos utilizar, como exemplo, uma
população de plantas de cebola e considerar o caráter cor dos bulbos que pode ser branca,
amarela ou creme. Esse caráter é controlado por um gene com dois alelos apresentando
dominância incompleta, ou seja, o genótipo B1B1 condiciona bulbo branco; B1B2, bulbo
creme; e B2B2 bulbo amarelo.  Suponhamos que em um determinado campo existam
distribuídas ao acaso 2.000 plantas, sendo 100 de bulbos brancos, 1.000 de bulbos creme e
900 de bulbos amarelos.

Sendo assim, podemos escrever que:

100 plantas de bulbos brancos      - n1 número de genótipos B1B1

1.000 plantas de bulbos cremes    -  n2 número de genótipos B1B2

900 plantas de bulbos amarelos    - n3  número de genótipos B2B2

De tal forma que n1 + n2 + n3 = N (número total de indivíduos da população
considerada).  A frequência genotípica é, então, obtida da seguinte forma:

A partir desses dados, podemos determinar a frequência do alelo B1, que será
representada por p, e a frequência do alelo B2, representada por q, sendo p + q = 1,0.  Pelo
que foi apresentado, pode-se escrever que:

Isto é, a frequência de um certo alelo é estimada pela frequência dos indivíduos
homozigotos mais a metade dos indivíduos heterozigotos para o alelo em questão.

1n 100 0,05
N 2.000
 Frequência do genótipo B1B1 = D =

Frequência do genótipo B1B2 =H =

Frequência do genótipo B2B2 =  R =

De modo que D + H + R = 1,0

2n 1.000 0,50
N 2.000

 

3n 900 0, 45
N 2.000

 

Frequência do alelo B1 =

Frequência do alelo B2 =

1
21 2 1 2 1

2
2n n n np D H

2N N
 

   

1
23 2 3 2 1

2
2n n n nq R H

2N N
 

   Frequência do alelo B2
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É fácil entender o porque dessas expressões.  No indivíduo homozigótico B1B1, existem
dois alelos B1, daí o número de indivíduos com esse genótipo ter sido multiplicado por 2.  No
heterozigoto B1B2, só a metade dos alelos é B1; portanto, é multiplicado por um.  A divisão
por 2N é porque esta espécie é diplóide e o número total de alelos é duas vezes o número de
indivíduos envolvidos.  No exemplo em pauta tem-se:

13.3 EQUILÍBRIO GENOTÍPICO DAS POPULAÇÕES
Vimos que as propriedades genéticas de uma população são definidas pelas suas

frequências alélicas e genotípicas.  Contudo, a seguinte pergunta pode ser formulada: o que
ocorre com essas frequências com as sucessivas gerações de acasalamentos ao acaso?  Para
responder a essa questão, vamos considerar a população de cebolas referida anteriormente,
que apresenta as seguintes frequências alélicas e genotípicas.

 Alelos  Genótipos 
 B1 B2  B1B1 B1B2 B2B2 
Frequências p q  D H R 

 
Daí podemos afirmar que são produzidos apenas dois tipos de gametas, aqueles com o

alelo B1 e aqueles com o alelo B2.  O resultado do acasalamento ao acaso irá depender da
união aleatória desses gametas, produzindo a frequência genotípica apresentada na Tabela 13.1.

Genótipos:  B1B1   B1B2                B2B2 

 Frequências:              p2          2pq               q2 

TABELA 13.1. Frequências genotípicas, resultantes da união aleatória dos gametas, contendo os
alelos B1 e B2 nas frequências p e q.

GAMETAS (Frequências) 
 Femininos 

Masculinos B1 
(p) 

B2  
(q) 

B1 B1B1 B1B2 
(p) (p2) (pq) 
B2 B1B2 B2B2 
(q) (pq) (q2) 

 

Frequência do alelo B1 =

Frequência do alelo B2 =

2x100 1.000 100 500p 0,3
2x2.000 2.000

 
  

2x900 1.000 900 500q 0,7
2x2.000 2.000
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A partir dessas frequências genotípicas, é possível estimar as novas frequências alélicas,
ou seja: a frequência do alelo B1 = p1 é obtida, como já foi apresentado, pela seguinte
expressão:

Isto é, a nova frequência alélica - (p1 ) é igual à frequência alélica da geração anterior
(p).  O mesmo ocorre para a frequência do alelo B2, isto é, q1 = q.

Sendo assim, nas sucessivas gerações de acasalamentos ao acaso, a frequência alélica
deverá ser a mesma e, evidentemente, a frequência genotípica também não será alterada.

Esse fenômeno foi inicialmente demonstrado, independentemente, por Hardy e
Weinberg, em 1908, e ficou conhecido como Equilíbrio de Hardy-Weinberg, que pode
ser enunciado do seguinte modo: “Em uma população grande, que se reproduz por
acasalamentos ao acaso e onde não há migração, mutação ou seleção, pois todos os indivíduos
são igualmente férteis e viáveis, tanto as frequências alélicas como genotípicas se mantêm
constantes ao longo das gerações”. Vejamos como isso funciona na prática. Voltemos ao
exemplo da cor dos bulbos da cebola.  Se for considerado que o agricultor colheu o mesmo
número de sementes de cada uma das plantas e as semeou no ano seguinte, qual será a
proporção de cada um dos tipos de bulbos nesse novo plantio?  Foi dito que no campo
existiam 2.000 plantas, sendo 100 de bulbos brancos (5%), 1.000 creme (50%) e 900
amarelos (45%).  A frequência alélica estimada foi p (B1) =0,3 e q (B2) = 0,7.  Pelo que foi
comentado, se não há seleção, mutação e migração, esta frequência alélica não se alterará
com as sucessivas gerações, e a nova frequência genotípica deverá ser:

Isto é, se o agricultor obtiver uma nova lavoura com 2.000 plantas, ele deverá ter 180
plantas com bulbos brancos, 840 com bulbos cremes e 980 com bulbos amarelos.  A partir
desse plantio, a proporção esperada deverá ser sempre a mesma.  Embora tenhamos
demonstrado o estabelecimento do equilíbrio empregando apenas um gene, devemos enfatizar
que, se vários locos estiverem envolvidos, o equilíbrio também é atingido, porém será
necessário um maior número de gerações para que isso ocorra. Esse equilíbrio, envolvendo
dois ou mais genes, é denominado de equilíbrio de ligação.

p1 = D + 1/2H = p2 + 1/2 (2 pq) = p2 + pq = p (p + q) = p

Genótipos Freq. Genotípicas 
B1B1 p2 = (0,3)2 = 0,09 
B1B2  2pq = 2(0,3 x 0,7) = 0,42 
B2B2  q2 = (0,7)2 = 0,49 
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13.4 TESTE DE EQUILÍBRIO DE HARDY-WEINBERG
Para testar se uma população se encontra em equilíbrio de Hardy-Weinberg, utiliza-se

o teste de      (Capítulo 7).  Nesse caso, as frequências genotípicas esperadas são obtidas,
admitindo-se que a população esteja em equilíbrio, ou seja, as frequências genotípicas são
dadas por p2, 2pq e q2.  Se o     calculado for significativo a população considerada não se
encontra em equilíbrio.  Se, por outro lado, o valor de     calculado for não significativo
conclui-se que os desvios das frequências genotípicas observadas não diferem significativamente
das frequências genotípicas de uma população em equilíbrio. Voltando ao exemplo da
população de cebola, temos a seguinte situação (Tabela 13.2).

TABELA 13.2. Teste de equilíbrio de Hardy-Weinberg.

Como o valor de       2c  = 72,56 é maior que o     2t , conclui-se que a população inicial,
composta por 100 plantas de bulbos brancos, 1.000 plantas de bulbos cremes e 900 plantas
de bulbos amarelos, não se encontrava em equilíbrio de Hardy-Weinberg.  Nota-se, porém,
que uma única geração de acasalamentos ao acaso seria necessária para a população entrar
em equilíbrio, com frequências genotípicas  p2, 2pq e q2.

13.5. ESTIMATIVA DAS FREQUÊNCIAS ALÉLICAS COM
DOMINÂNCIA COMPLETA

Até agora foi considerado um exemplo com dominância incompleta.  O que ocorre
quando há dominância completa?  Na realidade, as frequências, tanto alélicas como genotípicas
das populações em equilíbrio, independem do tipo de interação alélica.  Havendo dominância
completa e a população estando em equilíbrio, as frequências alélicas poderão ser determinadas
a partir da frequência do fenótipo recessivo, que equivale à frequência do genótipo homozigótico
recessivo - (q2 ) -, ou seja, a frequência do alelo recessivo - (q) - deverá ser a raiz quadrada
da frequência do genótipo homozigótico recessivo.  Seja, por exemplo, uma população de
1.000 plantas de milho em equilíbrio que possua 190 plantas normais e 810 plantas braquíticas,
em decorrência do alelo recessivo br2.  A partir dessa informação, é possível determinar as
frequências alélicas e genotípicas da população, ou seja:

 

2

c
2

2

Genótipos 
Frequências fenotípicas 

Observadas            Esperadas 
B1B1                100             (0,3)2 x 2.000 = 180 
B1B2                1.000             (2 x 0,3 x 0,7) x 2.000 = 840 
B2B2                900             (0,7)2 x 2.000 = 980 
Total                2.000  
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Frequência do genótipo braquítico, br2 br2 =  281,0
1000
810 q ; 

Frequência do alelo br2 = q = 2q = 90,081,0  ; 

Frequência do alelo Br2 = p = 1 - q = 0,10; 

Frequência do genótipo Br2 Br2 = p2 = (0,10)2 = 0,01 

Frequência do genótipo Br2 br2 = 2pq = 2 x 0,10 x 0,90 = 0,18 

O conhecimento de que as populações atingem o equilíbrio e, a partir daí, não há
alterações nas frequências alélicas e genotípicas, serve para explicar o porquê de quando o
agricultor utiliza uma variedade de polinização livre, como o milho, por exemplo, ele não
precisa comprar sementes todos os anos, desde que ele tenha o cuidado de plantar esse
material isolado de outra variedade ou híbrido de milho e tomar a cada ano uma amostra
representativa da população do ano anterior.  Isso ocorre, porque a variedade já está em
equilíbrio, não havendo alteração nas frequências genotípicas e, portanto, o comportamento
do material não se altera.

13.6 FATORES QUE ALTERAM AS FREQUÊNCIAS ALÉLICAS E
GENOTÍPICAS DE UMA POPULAÇÃO

Vimos que uma grande população, acasalando-se ao acaso, é estável com respeito às
frequências alélicas e genotípicas, na ausência de agentes, tendendo a modificar suas
propriedades genéticas.  Agora iremos discutir quais são esses agentes e como eles atuam.
Existem dois tipos de processos que atuam alterando as frequências alélicas.  São eles:

• Processos sistemáticos: que tendem a modificar as frequências alélicas de uma
maneira previsível, tanto em quantidade como em direção.  Entre os processos sistemáticos
estão a seleção, a migração e a mutação;

• Processo dispersivo: que ocorre em pequenas populações pelo efeito de
amostragem, sendo previsível em quantidade, mas não em direção.

13.6.1 Seleção
A seleção pode ser definida como a eliminação de determinados genótipos da população.

Em razão dessa eliminação, há alterações nas frequências alélicas e genotípicas e, em
consequência, a população afasta-se do equilíbrio.  A seleção pode ser natural ou artificial.  A
seleção natural será tratada no Capítulo 15.  Aqui será comentado apenas que ela se fundamenta

2810 0,81 q ;
1000

 

2q



323

Genética de População

Genótipos 
Frequências genotípicas 

Frequências alélicas 
Antes da Seleção Após a Seleção 

Br2Br2 2
0p  p

  
000

2
0

00
2
0

1 q1
1

qp2p
qppp







  

Br2br2 00qp2  00qp2   

br2br2 2
0q  0 

0

0

00
2
0

00
1 q1

q
qp2p

qpq





  

Totais 1 00
2
0 2 qpp    

 

no fato de que os indivíduos diferem em viabilidade e fertilidade e, por isso, contribuem com
números diferentes de descendentes para a próxima geração, sendo preservados os indivíduos
que deixam o maior número de descendentes.  A seleção artificial, realizada pelo homem,
tem, como objetivo principal, o melhoramento genético das populações, sendo selecionados
os indivíduos que mais atendem às necessidades humanas.  Os aspectos que serão comentados
a seguir independem de ser a seleção natural ou artificial.

O efeito da seleção nas populações depende do tipo de interação alélica e do coeficiente
de seleção.  Com relação à interação alélica, vamos considerar aqui apenas o caso da
dominância completa, sendo desvantajoso o alelo recessivo.  Também será considerado
apenas um único coeficiente de seleção, ou seja, todos os indivíduos portadores do genótipo
homozigótico recessivo serão eliminados.

Consideremos, por exemplo, uma população de milho com os alelos Br2 (planta normal)
e br2 (planta braquítica).  Estando a população em equilíbrio, pode-se escrever que as
frequências dos alelos Br2 e br2 são p0 e q0, respectivamente.  A frequência dos genótipos
Br2Br2, Br2br2 e br2br2 é fornecida por 2 2

0 0 0 0p , 2p q e q , respectivamente.  Se o melhorista
eliminar todas as plantas braquíticas, o que irá ocorrer com essa população com relação às
frequências alélicas e genotípicas?

Eliminando todas as plantas br2br2, deverão ficar apenas as plantas Br2Br2 e Br2br2.
O alelo br2 não é eliminado completamente da população, porque ele fica “encoberto” no
heterozigoto.  Como há seleção, devem ocorrer alterações nas frequências alélicas e, para se
estimarem as novas frequências, p1 e q1, utilizam-se dos dados apresentados no Tabela 13.3.

TABELA 13.3. Estimativa das frequências alélicas após um ciclo de seleção em uma população
em equilíbrio.

Pode-se demonstrar também que após t gerações de seleção, nessa população, a
frequência do alelo br2 é obtida por:

2
0p

0 02p q
2
0q

2
0p

0 02p q

2
0 0 0p 2p q

0 0 0
1 2

0 0 0 0

p q qq
p 2p q 1 q

 
 

2
0 0 0

1 2
0 0 0 0

p p q 1p
p 2p q 1 q
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Utilizando-se a mesma população de milho apresentada anteriormente, em que a
frequência do alelo Br2 (p0) é 0,10 e do alelo br2 (q0) é 0,90, pergunta-se:  a) Qual a frequência
do alelo br2 (q1) na população proveniente da eliminação de todas as plantas contendo o
genótipo br2br2?  b) Qual o número de ciclos de seleção que será necessário para obter uma
população com a frequência do alelo br2 = 0,10?  c) Qual a estimativa da alteração na
frequência alélica nos vários ciclos seletivos até atingir a frequência do alelo br2 = 0,10?

Por meio de expressões já apresentadas, pode-se responder a essas questões do

 seguinte modo: frequência do alelo br2 (q1) após a seleção será 4737,0
90,01

90,0
1 0

0 



 q
q

;

ou seja, pela eliminação de todas as plantas com o genótipo br2br2 na população, a frequência
do alelo br2 é reduzida de 0,90 para 0,4737.

O número de ciclos de seleção para passar a frequência do alelo br2 de 0,90 para 0,10

pode ser obtido a partir da expressão, 
0

t
0

qq
1 tq


  cujo desenvolvimento resulta em:

No exemplo em pauta, qt = 0,10 e q0 = 0,90.  Substituindo esses valores na expressão,
obtém-se t = 8,9 indicando que após aproximadamente 9 ciclos seletivos a frequência do
alelo, br2 passaria de 0,90 para 0,10.

A mudança na frequência alélica -    q - é dada pela diferença entre a nova frequência
e a frequência na geração anterior, ou seja:



q = qt - qt-1 

Assim, substituindo qt por q1 e qt-1 por q0, teremos      q = q1 - q0.  Como 0
1

0

qq
1 q




,

pode-se obter a expressão:



Veja que o sinal negativo indica que a seleção é contra o alelo recessivo br2, que
evidentemente terá sua frequência reduzida a cada ciclo.

No exemplo, a alteração no primeiro ciclo de seleção foi de -0,4263 (0,4737 - 0,90).
Esse valor em termos percentuais corresponde a uma redução de 47,4% da frequência alélica
original.  Dessa forma, pode-se dizer que o ganho no primeiro ciclo seletivo foi de 47,4%.

0
t

0

qq
1 tq


  em que  t é o número de gerações de seleção realizadas.

t 0

1 1t
q q

 

2
0 0

0
0 0

q q
q q

1 q 1 q
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Na Tabela 13.4, estão apresentados os valores das frequências e ganhos esperados após
nove ciclos seletivos.  Observa-se que à medida que a frequência do alelo desfavorável é
reduzida, o ganho com a seleção é também menor.

A seleção reduz a frequência do alelo indesejável e, consequentemente, eleva a
frequência do alelo favorável.  Quando a frequência do alelo desfavorável é alta, ocorrem
muitos indivíduos com o genótipo homozigoto recessivo na população.  A frequência desse
genótipo vai sendo reduzida gradativamente, com os ciclos de seleção, porém, é mais rápida
nas gerações iniciais (Figura 13.1).

É necessário salientar que, no exemplo considerado, o caráter é controlado por apenas
um gene, com um efeito marcante no fenótipo. Quando se realiza a seleção em um caráter
quantitativo, controlado por um grande número de genes, todos eles sofrerão alterações nas
suas frequências alélicas, de modo semelhante àquela observada para um único gene. Contudo,
como os caracteres quantitativos são muito influenciados pelo ambiente, podendo apresentar
baixa herdabilidade, o progresso com a seleção será ainda mais lento, porque muitos indivíduos
com alelos indesejáveis,  sendo favorecidos  pelas condições ambientais, não serão eliminados
pela seleção.  Além disso, não é possível acompanhar as alterações das frequências alélicas,
como as mostradas na Tabela 13.4 e Figura 13.1.

TABELA 13.4. Estimativas das frequências alélicas esperadas com a seleção, considerando uma
população com frequência inicial do alelo recessivo de 0,9 e seleção contra todos os genótipos
homozigóticos recessivos.

Ciclos Frequências Alterações nas frequências alélicas 
seletivos alélicas  q  q % 

0 q0 = 0,9000 - - 
1 q1 = 0,4737 -0,4263 -47,4 
2 q2 = 0,3214 -0,1523 -32,1 
3 q3 = 0,2432 -0,0782 -24,3 
4 q4 = 0,1957 -0,0475 -19,6 
5 q5 = 0,1636 -0,0321 -16,4 
6 q6 = 0,1406 -0,0230 -14,1 
7 q7 = 0,1233 -0,0173 -12,3 
8 q8 = 0,1098 -0,0135 -11,0 
9 q9 = 0,0989 -0,0109 -9,9 

 

Assim sendo, o melhoramento de plantas e animais tem como fundamento a seleção de
genótipos, visando a aumentar as frequências dos alelos favoráveis.  Consequentemente,
uma população será superior a outra quando apresentar maior frequência de alelos favoráveis.
Além disso, pelo que foi exposto, o melhoramento das populações por meio da seleção vai
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se tornando mais difícil, isto é, com ganhos menores com o incremento das frequências dos
alelos favoráveis.

FIGURA 13.1. Frequência de indivíduos homozigotos recessivos ao longo de quinze gerações de
seleção contra o alelo recessivo indesejável, cuja frequência inicial era q0 = 0,9.

13.6.2  MIGRAÇÃO
Em plantas, a migração ocorre, por exemplo, quando se misturam sementes de duas

ou mais populações e as plantas oriundas dessas sementes são cruzadas entre si. Outra forma
comum de migração é a entrada de pólen trazido pelo vento ou polinizadores – insetos, aves,
morcegos, etc.  Em animais, a migração ocorre quando se introduzem animais de outras
procedências no rebanho,ou mesmo sêmem adquirido de empresas de melhoramento animal.
O efeito da migração nas propriedades genéticas de uma população depende da diferença
nas frequências alélicas da população original e de indivíduos migrantes e da proporção de
indivíduos que migram.  A nova frequência alélica (q1) da população após a migração é
fornecida por:

q1 = (1 - M) q0 + M.qm 
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em que:
q1 é a frequência de um determinado alelo após a migração;
q0 é a frequência do alelo considerado antes da migração;
M é a proporção de indivíduos migrantes;
qm é a frequência do alelo considerado na população de indivíduos migrantes.

A mudança na frequência alélica da população ( q) decorrente da migração é:

Isto é, o efeito da migração depende, como já foi dito, da proporção de indivíduos
migrantes e da diferença nas frequências alélicas da população receptora e da população
migrante.

Como exemplo, voltemos à população de milho contendo o alelo braquítico.  Foi
mostrado que, na população em equilíbrio, as frequências dos alelos Br2 e br2 eram de 0,1e
0,9, respectivamente.  Considerando que em uma amostra de 4.000 sementes representativas
dessa população fossem misturadas 1.000 sementes de uma população contendo apenas
indivíduos normais homozigotos, qual seria a frequência alélica nesta nova população?  Para
responder a essa indagação, basta utilizar a expressão:

Desse modo, obtém-se: q1 = 0,9(1 - 0,20) + 1 (0,00) = 0,72.
Assim, na nova população, a frequência do alelo br2 deverá ser de 0,72 e do alelo Br2

de 0,28.

13.6.3 Mutação
A mutação é o fenômeno genético que origina novos alelos nas populações.  A sua

ocorrência é muito rara, da ordem de 10-4 a 10-8 mutantes por geração, isto é, um em dez mil
ou cem milhões de gametas é mutante.  Desse modo, a sua importância em termos de
alterações nas propriedades genéticas de uma população só ocorre se ela for recorrente, isto
é, se o evento mutacional se repetir regularmente com uma dada frequência.

q = q1 - q0 

q = (1 - M)q0 + Mqm - q0 

q = M (qm - q0) 

q1 = (1 - M)q0 + Mqm 
 

sendo: 2,0
000.5
000.1M   e qm = 0,0; 
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Convém salientar que o efeito da mutação em uma população só pode ser observado
a longo prazo.  Além disso, pode-se demonstrar que existem condições em que, mesmo
ocorrendo mutação, a população permanece em equilíbrio.

13.6.4 Processo Dispersivo
O processo dispersivo está associado a problemas de amostragens em populações

pequenas.  A amostragem ocorre quando os indivíduos da população produzem seus gametas
e estes se unem para formar a geração seguinte.  Os gametas que dão origem à geração
seguinte são considerados uma amostra de todos os gametas da população.  Se, por qualquer
razão, o tamanho da população é muito reduzido, dificilmente todos os alelos estarão
representados com a mesma frequência da geração anterior.

A utilização de populações pequenas pode contribuir para dois fenômenos distintos: a)
Promover a fixação ou eliminação de determinados alelos da população; b) Aumentar a
frequência dos acasalamentos entre indivíduos aparentados (endogamia).  No primeiro caso,
o fenômeno se dá inteiramente ao acaso e é um dos maiores problemas da amostragem
deficiente.  O efeito dessas amostragens ao longo das gerações é que as frequências alélicas
flutuam irregularmente em torno da frequência alélica inicial, processo esse denominado de
deriva genética.  O resultado dessa oscilação das frequências alélicas é que eventualmente
pode ocorrer perda ou fixação de um certo alelo (q = 0 ou q = 1).  Nesse ponto, todos os
indivíduos da população seriam geneticamente idênticos, impedindo progresso genético com
a seleção para o loco em questão. A variância da frequência alélica é dada por 2

q
pq
2N

  ,
em que N representa o número de indivíduos amostrados.

Endogamia ou consanguinidade
Uma das pressuposições do equilíbrio de Hardy-Weinberg é que os acasalamentos entre os

membros da população sejam totalmente ao acaso.  Contudo, em muitas espécies, pode haver uma
tendência de os acasalamentos ocorrerem entre indivíduos aparentados, o que caracteriza a endogamia
ou consanquinidade.  Assim, um indivíduo endogâmico é aquele cujos pais são geneticamente
relacionados, ou seja, são aparentados.  Dois indivíduos são considerados parentes quando possuem
ancestrais comuns na sua genealogia, ou quando um é descendente do outro.

Quando ocorre endogamia, há uma maior probabilidade na descendência de que os
indivíduos possuam cópias de um mesmo alelo ancestral o que leva, consequentemente, a um
aumento na proporção de homozigotos (Tabela 13.5).  Existem diversas formas de ocorrer a
endogamia como, por exemplo, acasalamentos entre pais e filhos, entre irmãos, entre primos,
etc.  Quanto mais forte for o parentesco entre os indivíduos que se acasalam, maior será a
probabilidade de os descendentes possuírem alelos que são cópias de um alelo ancestral
(Figura 13.2 e Box 13.1).   A forma mais drástica de endogamia é a autofecundação, que
ocorre em muitas espécies vegetais e apenas em algumas espécies animais.
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BOX 13.1. COMO MEDIR A ENDOGAMIA OU CONSANGUINIDADE

A endogamia ou consanguinidade é o acasalamento entre indivíduos aparentados.
Ela é medida pelo coeficiente de endogamia, que varia de 0 a 1. O coeficiente de
endogamia é a probabilidade de dois alelos de um loco, tomados ao acaso de um indivíduo,
serem idênticos por descendência. O coeficiente de endogamia mede o aumento na
probabilidade de um indivíduo possuir alelos idênticos por descendência (homozigose)
em relação a um indivíduo de uma população panmítica, onde os acasalamentos são
completamente ao acaso. Assim, se um indivíduo tem o coeficiente de endogamia de
0,25 ele tem cerca de 25% a mais de ser homozigoto em relação a indivíduos não
consanguíneos. A fórmula geral para se estimar o coeficiente de endogamia (ou de
consanguinidade) é: 

 A

n

X FF 





  1

2
1 em que, FX é o coeficiente de endogamia do indivíduo X e FA é o

coeficiente de endogamia do genitor comum em cada caminho que une os genitores do
indivíduo X. n é o número de indivíduos que fazem parte do caminho entre os genitores do
indivíduo X. Por exemplo, considere o seguinte pedigree:

 O coeficiente de endogamia (consanguinidade) do ndivíduo 
X seria: 
FX = (½)3. (1 + FA) = 1/8. Nesse caso, n é igual a 3, pois 
são três os indivíduos que fazem parte do caminho que liga 
os genitores de X (D, A, E) e FA (ancestral comum) é zero. 

Quando existe mais de um caminho o coeficiente de endogamia é dado pelo somatório
dos F’s de cada caminho. Por exemplo, considere o seguinte pedigree:

 Nesse caso, ocorrem dois caminhos até X: o primeiro envolve o 
genitor comum A, isto é, C, A, D. O segundo envolve o genitor 
comum B, isto é, C, B, D. Assim, o coeficiente de endogamia seria: 

   
4
1

8
1

8
11

2
11

2
1 33














 BAX FFF , considerando 

que os genitores comuns A e B não sejam endogâmicos. 

Em pedigrees mais complexos podem ocorrer vários caminhos. Cada caminho deverá
ter pelo menos um indivíduo diferente dos caminhos anteriores, além disso, em cada caminho
não se pode passar mais de uma vez pelo mesmo indivíduo. Finalmente, deve-se considerar
que em cada caminho há mudança na direção das setas apenas no ancestral comum.
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Como exemplo do efeito da endogamia, vamos considerar novamente a população de
plantas braquíticas de milho, mencionada anteriormente.  Qual seria o efeito nesta população,
se todas as plantas forem autofecundadas?

TABELA 13.5. Estimativas das frequências genotípicas, após g gerações de autofecundação em
uma população qualquer.

FIGURA 13.2. Curvas mostrando o aumento na porcentagem de homozigose em gerações
sucessivas sob vários sistemas de acasalamentos.

No exemplo considerado, têm-se plantas homozigóticas Br2Br2 de altura normal (cerca
de 2,5 m) com frequência de 0,01; plantas heterozigóticas Br2br2 de altura normal (2,5 m) com
frequência de 0,18 e plantas homozigóticas br2br2 (braquíticas, cerca de 1,5 m de altura) com
frequência de 0,81.  Autofecundando todos os indivíduos teremos os descendentes Br2Br2,
Br2br2 e br2br2 nas proporções de 0,055; 0,090 e 0,855, respectivamente (Tabela 13.6).

Genótipos 
Frequências genotípicas 

Antes da Autofecundação Após g  Autofecundações 

AA D0 
g

g 0 0
1 1D D 1 H
2 2
      

   
 

Aa H0 g

g 0
1H H
2

   
 

 

aa R0 g

g 0 0
1 1R R 1 H
2 2
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TABELA 13.6. Frequências genotípicas nas populações de milho em equilíbrio e após uma geração
de autofecundação.

População Genótipos Altura  
Média Equilíbrio Autofecundação 

Br2Br2 2,5 0,01 0,055 
Br2br2 2,5 0,18 0,090 
br2br2 1,5 0,81 0,855 

Altura média na população      1,69 m     1,645 m 
 

É oportuno mostrar que as frequências alélicas não se alteram com a endogamia:

População em equilíbrio: 10,0
2
18,001,0)( 2 Brp

População após a autofecundação: 10,0
2
09,0055,0)( 2 Brp

Por outro lado, observa-se que houve aumento na frequência de homozigotos em
detrimento da frequência de heterozigotos.  Esse aumento na frequência de indivíduos
homozigotos é responsável também pela redução da média populacional (1,69 m vs. 1,64
m), fenômeno este, que é denominado de depressão por endogamia.

A depressão por endogamia é um fenômeno amplamente conhecido em espécies
vegetais e animais e sua ocorrência depende, entre outros fatores, da existência de interação
alélica de dominância.  Os resultados da endogamia podem ser visualizados pelo aumento da
frequência de fenótipos recessivos e que são, frequentemente deletérios, tais como aumento
da taxa de mortes fetais e de mal- formações, redução do vigor, da fertilidade, do tamanho
do indivíduo e da produção (Box 13.2 e Box 13.3).  Em muitas espécies, como em algumas
culturas e animais domésticos, em que a endogamia não é muito aparente, a seleção já eliminou
muitos desses alelos deletérios.

BOX 13.2.  EFEITOS MALÉFICOS E BENÉFICOS DA ENDOGAMIA (OU
CONSANGUINIDADE)

A consanguinidade normalmente é associada a efeitos maléficos e, por muitos anos,
tem sido condenada na espécie humana. Assim, casamentos entre indivíduos aparentados
têm sido proibidos por diversas sociedades e religiões. As proibições contra a consanguinidade
são tão profundamente enraizadas na Europa que, há 200 anos, os melhoristas de animais
são aconselhados a não usá-la por serem contra as “Leis de Deus e da Natureza”. Contudo,
os melhoristas de animais ignoraram essas recomendações quando descobriram que a
consanguinidade era uma técnica que poderia ser usada para desenvolver novas raças de
animais, melhorar os rebanhos e produzir animais com performance superior.
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A consanguinidade leva à depressão por endogamia que é uma redução no
crescimento e viabilidade, associada a um aumento de anomalias. Em suínos, por exemplo,
diversos caracteres de importância econômica têm suas médias reduzidas em função do
coeficiente de endogamia (ou consanguinidade). Quanto maior o grau de endogamia,
maior é a redução na média populacional. Trabalho realizado por Beres Kin et al. (1968)
obteve o sequinte resultado para média em função do coeficiente de endogamia (F).

F 
 

Número 
nascidos 

vivos 

Peso ao 
nascer (g) 

Tamanho da 
leitegada na 
desmama 

Peso na 
desmama (g) 

Pesos aos 154 
dias (kg) 

0,10 - 0,3 - 31,7 - 0,5 - 439,4 - 1,0 
0,20 - 0,6 - 45,3 - 1,1 - 1.263,9 - 4,9 
0,30 - 0,9 - 49,0 - 1,8 - 2.310,3 - 10,1 
0,40 - 1,2 - 58,8 - 2,5 - 3.438,3 - 14,9 
0,50 - 1,5 - 891,5 - 3,1 - 4.489,2 - 17,8 

 

Em cães, a consanguinidade tem sido fortemente combatida, pois muitas raças
“puras” apresentam inúmeros defeitos como displasia dos quadris, mau alinhamento das
mandíbulas, luxação da patela, acalásia, aumento de partos por cesariana, fertilidade
reduzida, alta taxa de mortalidade de filhotes, aumento de infecções, etc.

Por outro lado, a endogamia também pode ser benéfica, pois aumenta a prepotência,
que é a habilidade de um animal em transferir os seus fenótipos para os descendentes.
Essa prepotência é resultado do aumento da homozigose. Como um indivíduo
consanguíneo possui maior número de locos em homozigose comparado a um indivíduo
não consanguíneo, existe menor número de combinações gênicas para a formação de
seus gametas. Como consequência, a descendência é mais uniforme.

BOX 13.3. ENDOGAMIA (CONSANGUINIDADE) EM PORQUINHOS DA ÍNDIA

Uma das investigações mais extensivas e surpreendentes sobre consanguinidade foi
realizada em porquinhos da Índia (Cavia porcellus) pelo Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos em Washington, a partir de 1906. Trinta e cinco fêmeas saudáveis e vigorosas
foram selecionadas e cruzadas com um grupo menor de machos também selecionados,
gerando 35 famílias. Os acasalamentos foram numerados e, a partir daí, todos os demais
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cruzamentos foram realizados entre irmãos e irmãs de uma mesma família. Isso continuou
geração após geração, sempre tomando os dois melhores indivíduos. Doze dessas famílias
foram paralisadas, antes do final do experimento, por várias razões. Das 23 famílias restantes
uma se extinguiu após 5 anos, uma após 8 anos, três após 9 anos e três após 11 anos. Em
1917, por falta de espaço, apenas cinco famílias foram perpetuadas e as demais descartadas.

Dois resultados surpreendentes foram observados após um grande número de
gerações de acasalamentos consanguíneos: (1º) cada família se tornou gradualmente mais
homogênea, mas com uma notável diferenciação entre as famílias. Algumas famílias se
tornaram extremamente homogêneas para caracteres tais como: cor da pelagem, cor
dos olhos, proeminência dos olhos, conformação do corpo e até mesmo temperamento.
(2º) ocorreu um declínio acentuado em vigor pelos primeiros nove anos (cerca de 12
gerações). A partir daí, não houve mais redução de vigor, indicando que as famílias se
tornaram puras, isto é, homozigóticas na maioria dos locos. Além dos caracteres
morfológicos já descritos, houve também grande variação entre as famílias com relação
aos órgãos internos dos animais. O fígado, pulmão e coração foram muito maiores na
família 13 do que na família 2. A tireóide, adenóides e baço diferiram não só no tamanho,
mas também no formatado entre as duas famílias.
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Assim, a autofecundação antes da seleção propiciou uma melhoria na eficiência da seleção
pelo aumento da frequência do genótipo homozigótico, br2br2, de apenas 1,125 vezes em
relação à população em equilíbrio.  Suponha, agora, outra população em equilíbrio, cuja
frequência do alelo br2 é de 0,05.  Nesse caso, teremos gra/gre = 10,5, mostrando que a
frequência do genótipo br2br2 é bem maior na população autofecundada do que na população
em equilíbrio.  Fica assim evidenciado que a seleção será muito mais eficiente nessa população
autofecundada, uma vez que se poderá eliminar 10,5 vezes mais indivíduos indesejáveis.

Como a autofecundação antes da seleção exige mais uma geração, o processo seletivo fica
mais demorado. Desse modo, quando o melhorista possui uma população que está pouco
melhorada, isto é, onde a frequência do alelo recessivo é alta, ele realiza os ciclos seletivos iniciais
sem autofecundá-la.  Porém, quando a população já está com baixa frequência do alelo recessivo,
a melhoria da eficiência da seleção após a autofecundação compensa o tempo adicional gasto.

gra/gre = 1,125 

Essa razão mostra que se o alelo recessivo estiver em alta frequência na população em
equilíbrio (q0) não compensa utilizar a autofecundação para a sua eliminação.  Porém, quando
q0 for pequeno, sua eliminação será menos efetiva numa população em equilíbrio do que
numa autofecundada.  Para ilustrar esse fato, vamos utilizar novamente o caráter altura da planta
do milho, controlada pelos alelos Br2 e br2.  Suponha uma população em equilíbrio em que a
frequência do alelo br2  é de 0,8.  Pode-se aquilatar a eficiência da seleção praticada nessa
população antes ou após uma autofecundação (g = 1) através da razão gra/gre, ou seja:

g

0g
0

gra 1 2  - 11 +   H
gre 2R 2

 
  

 

As famílias diferiram ainda, no peso e número dos descendentes, bem como na
resistência à tuberculose. Infere-se que essas diferenças foram provenientes da segregação
e recombinação dos vários genes que controlam esses caracteres e o aumento na
homozigose.

13.6.5 Seleção com endogamia
A eficiência da seleção em populações em que a frequência do alelo indesejável é

muito baixa, pode ser incrementada, empregando-se acasalamentos endogâmicos.  Considere,
por exemplo, a razão entre a frequência do genótipo recessivo após g gerações de
autofecundação (gra) e a frequência do mesmo genótipo na população em equilíbrio (gre), ou
seja, pela Tabela 13.5, tem-se:

seleção
pelo aumento da frequência do genótipo  homozigótico,
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PROBLEMAS PROPOSTOS

1. Em 6.000 animais da raça shorthorn de bovino foram identificados os seguintes números,
segundo a cor da pelagem:

Pede-se:
a) Determinar as frequências genotípicas e alélicas nessa população.
b) Verifique se essa população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg.

2. Na planta conhecida como Maravilha, a cor da flor pode ser vermelha (V1V1), rosa
(V1V2) ou branca (V2V2).  Em uma população panmítica, composta por 2.000 plantas
foram encontradas 125 com flores brancas.

a) Quais as frequências dos alelos V1 e V2 nessa população?
b) Entre os 2.000 indivíduos, quais os números esperados de plantas com flores
vermelhas e rosas?

3. Utilizando os dados do problema 2, se o jardineiro coletar sementes apenas das plantas
de flores rosas para formar um novo jardim, qual deverá ser a proporção fenotípica
esperada?

4. Num plantel em equilíbrio com 1.200 animais da raça holandesa, 48 apresentam pelagem
vermelha-brancas, os demais animais são preto-brancos.  Sabendo-se que a pelagem
vermelha-branca é decorrente do alelo recessivo b, pergunta-se:

a) Qual a frequência do alelo B nesse plantel?
b) Se os indivíduos vermelho-brancos forem eliminados, qual será o número de animais
com esse fenótipo, após atingir o equilíbrio e mantendo-se o plantel com 1.200 animais?

5. Tomando-se, ao acaso, dois animais preto-brancos do plantel mencionado no problema
4 antes de sofrer a seleção, qual a probabilidade de se obter um descendente vermelho-
branco?

6. Em cebolas, a cor do bulbo pode ser roxa, em decorrência do alelo dominante A e
amarela pelo alelo recessivo a.  Numa população com 10.000 plantas, em equilíbrio
de Hardy-Weinberg, ocorrem 1.600 plantas com bulbos amarelos.

Fenótipo Genótipos Número de animais 
Branco B1B1 516 
Vermelho-branco B1B2 2.628 
Vermelho B2B2 2.856 
Total  6.000 
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a) Qual a frequência do alelo a nessa população?
b) Qual o número de plantas com bulbos roxos e genótipo homozigótico que ocorre
entre as 10.000 plantas?
c) Se o agricultor realizar cinco gerações de seleção visando a obtenção de um cultivar
que  produza  apenas bulbos  roxos, qual a proporção esperada de plantas que ainda
apresentarão bulbos amarelos na população descendente, em equilíbrio?

7. Partindo-se da população melhorada do item c, do problema 6, quantos ciclos de
seleção ainda deverão ser realizados para se obter uma nova população em que apenas
0,49% das plantas possuem bulbos amarelos?

8. Considerando todas as populações de cebola citadas nos problemas 6 e 7, em qual
delas a autofecundação contribuirá para a eliminação mais rápida do alelo?

9. No milho, a textura do grão pode ser lisa (Su-) ou enrugada (susu).  A cor amarela do
grão é decorrente do alelo Y e a branca ao alelo y.  Em uma população em equilíbrio foi
tomada uma amostra de 2.400 grãos, sendo 816 lisos e amarelos, 776 lisos e brancos,
408 enrugados e amarelos e 400 enrugados e brancos.

a) Quais as frequências dos alelos Su e Y, nessa população?
b) Qual a frequência esperada de indivíduos homozigóticos  lisos e amarelos?

10. Utilizando os dados do problema 9:

a) Quais serão as novas frequências alélicas para os  dois  caracteres  se forem eliminadas
todas  as  sementes enrugadas ou brancas?
b) Qual será a frequência de sementes lisas e amarelas após a população atingir
novamente o equilíbrio?

11. A cor da raiz da cenoura é controlada por um gene, sendo o alelo Y responsável pela
cor branca e seu recessivo y por cor amarela.  Um agricultor colheu 20.000 sementes
de uma população panmítica que apresentava 64% de plantas com raízes brancas.
Como é de seu interesse aumentar a proporção de plantas com raízes amarelas, ele
misturou às suas sementes 5.000 sementes de um cultivar homozigótico para raízes
amarelas.  Qual a frequência esperada de plantas com raízes amarelas na nova população
após o equilíbrio?

No milho, a textura do grão pode ser lisa






