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PREFÁCIO

A aceitação do livro Genética na Agropecuária nas edições anteriores foi muito grande,
estimulando a publicação dessa nova edição. Como a geração de novos conhecimentos
científicos é enorme especialmente na Genética, é necessário que as publicações sejam
constantemente revisadas e atualizadas. Nessa nova edição do livro procurou-se atualizar
alguns temas.

Todos os seis autores são professores da disciplina de Genética de vários cursos de
graduação da UFLA há longo tempo. Na abordagem dos temas utilizou-se dessa experiência
dos autores para expor os mesmos de modo o mais didático possível. Procurou-se também
utilizar de exemplos ligados à agropecuária. Deve ser enfatizado, contudo, que o conhecimento
de genética obtido em qualquer organismo pode ser extrapolado para qualquer outro.

Enfatizamos que essa publicação é fruto da nossa experiência de ensino e, sobretudo
por isso estamos ávidos por sugestões da comunidade acadêmica, professores, alunos de
graduação e pós-graduação, que possam melhorar o conteúdo ou o modo de apresentação
das nossas futuras edições.

Os autores
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16  EFEITO MATERNO E
HERANÇA

EXTRACROMOSSÔMICA

16.1 INTRODUÇÃO
Como já foi amplamente discutido nos capítulos anteriores, os gametas masculinos e

femininos são equivalentes em relação à constituição de genes.  Isso pode ser constatado,
por exemplo, quando um descendente bovino Shorthorn ruão - com pelos vermelhos e brancos
- é produzido a partir do cruzamento de um touro vermelho com uma vaca branca ou de um
touro branco com uma vaca vermelha.  Nesse caso, o alelo responsável pela cor vermelha do
pelo do animal é passado para o filho pelo gameta masculino ou feminino e o mesmo acontece
em relação ao alelo responsável por pelo branco.  Isso acontece porque a maioria dos
caracteres dos organismos superiores é controlado por genes nucleares que segregam de
acordo com o comportamento dos cromossomos na meiose.

Entretanto, um pequeno grupo de caracteres é herdado graças aos genes ou produtos
gênicos presentes no citoplasma do gameta.  Como o gameta feminino contribui com quase a
totalidade do citoplasma para o descendente, o modo de herança desses caracteres, à primeira
vista, processa-se de modo diferente daqueles controlados por genes nucleares.  Assim, para
se constatar esse tipo de herança, deve-se verificar se existe diferença entre os resultados de
um cruzamento e de seu recíproco.  Entende-se por cruzamento recíproco aquele em que
o genitor é usado ora como fêmea, ora como macho.  Desse modo, se a herança de um dado
caráter é controlada por genes nucleares, os resultados de um cruzamento e de seu recíproco
serão idênticos.  Porém, se for um caso em que o caráter é decorrente de efeitos
citoplasmáticos, os resultados dos cruzamentos recíprocos serão diferentes, isto é, os
descendentes de cada cruzamento terão sempre o mesmo fenótipo do genitor feminino, que
contribui com o citoplasma.  Esse tipo de herança pode ser explicado por dois mecanismos:
o efeito materno e a herança extracromossômica.

16.2 EFEITO MATERNO
O efeito materno é um caso especial de herança controlado por genes nucleares da

mãe, porém que são responsáveis por certas condições do citoplasma do óvulo -
provavelmente, produtos gênicos.  Essas condições é que determinam a expressão fenotípica
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de alguns caracteres do filho, independente dos genes doados pelo pai.  Contudo, é importante
salientar que o efeito materno na expressão desses caracteres nos descendentes se dá apenas
por uma ou, no máximo, duas gerações.

Um dos exemplos mais comentados na literatura sobre efeito materno refere-se à direção
de enrolamento da concha do caramujo Limnaea peregra.  O enrolamento da concha é um
caráter monogênico, sendo que o alelo dominante, R, condiciona o enrolamento para a direita,
e o recessivo, r, para a esquerda.  No entanto, quando se cruzam indivíduos puros com as
duas direções de enrolamento, e se obtêm também os recíprocos, são obtidos os resultados
apresentados na Figura 16.1.

FIGURA 16.1. Efeito materno.  Cruzamentos recíprocos ilustrando a herança da direção de
enrolamento da concha do caramujo Limnaea peregra para a direita (D) ou esquerda (E).
Observe que o fenótipo do filho é sempre a expressão do genótipo da mãe.  (Modificado de
Sinnot et al., 1975).
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Nota-se (Figura 16.1) que o fenótipo dos filhos depende do genótipo da mãe, o que é
constatado, principalmente, pelas diferentes direções de enrolamento da concha da geração
F1 e do cruzamento recíproco.  Observa-se ainda que o fenótipo da F2, nos dois cruzamentos,
expressa apenas o genótipo F1, que condiciona enrolamento para a direita e cuja segregação
monogênica típica 3D: 1E da geração F2 é observada na geração F3.  A explicação para
esses resultados é que o citoplasma do óvulo deve ser afetado por um produto do gene
nuclear materno que, durante a primeira clivagem do zigoto, determina o sentido das fibras
do fuso para a direita ou para a esquerda em relação ao eixo da célula e ocasiona,
respectivamente, o enrolamento da concha para a direita ou esquerda.  Evidentemente, nesse
caráter, o efeito do gene materno se expressa apenas na primeira geração descendente.

A herança de caracteres de grande importância agronômica, como o teor de proteína
do grão de soja e feijão, o teor de óleo do grão de soja e o tamanho da semente da ervilha,
é um dos exemplos conhecidos onde o efeito materno é considerado a principal explicação
de resultados de cruzamentos recíprocos.  Como exemplo são apresentados na Figura 16.2
os valores obtidos para o teor de proteína do grão de feijão.

FIGURA 16.2. Resultado de cruzamentos recíprocos considerando o caráter teor de proteína
do grão de feijão, ilustrando também um caso de efeito materno (Leleji et al., 1972).
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Como sabemos, o teor de proteína do grão de feijão é um caráter quantitativo, onde
estão envolvidos, provavelmente, vários genes sendo afetados consideravelmente pelo
ambiente, o que difere do exemplo comentado sobre o enrolamento da concha de L. peregra,
que é controlado por um único gene com dois alelos.  No entanto, nota-se que a herança do
teor de proteína do feijão é, principalmente, materna, em primeiro lugar pelos diferentes
fenótipos apresentados pelas duas F1, provenientes dos cruzamentos recíprocos.  Os fenótipos
destas F1 são, praticamente, iguais ao fenótipo da mãe, o que equivale a dizer que o genótipo
materno se expressa no filho.  Seguindo esse raciocínio, observa-se que os fenótipos das
duas populações F2 são semelhantes.  Como essas duas populações são provenientes de
cruzamentos em que a F1 participou como mãe, então a semelhança de tais fenótipos refere-
se à expressão do genótipo F1.  Essa conclusão é confirmada quando se verifica que as
variâncias dos pais, F1 e F2, são semelhantes e referem-se, portanto, à variânica ambiental,
isto é, os dados apresentados correspondem às expressões dos genótipos dos genitores e
das F1.

O conhecimento desse tipo de herança é imprescindível para a eficiência de certos
programas de seleção.  Por exemplo, é possível analisar o teor de proteína ou óleo de uma
única semente de soja por meio de técnicas não destrutivas e, posteriormente, efetuar o
plantio dessa semente para a obtenção dos descendentes.  Como a herança dessas duas
características é, principalmente, materna, a seleção de sementes F2, colhidas de uma única
planta, é inteiramente ineficaz, pelo fato de os fenótipos dessas sementes serem semelhantes
e representarem a expressão do genótipo da planta F1.  O genótipo de cada semente F2 irá se
expressar, portanto, apenas nas sementes produzidas por sua progênie.  Assim, o êxito da
seleção só ocorrerá quando se proceder à seleção entre as progênies de cada semente F2,
que corresponde à geração F3.

Como se pode constatar  a partir dos exemplos apresentados, os caracteres, cuja
herança é denominada de efeito materno, são praticamente iguais aos caracteres mendelianos.
Aqui também estão envolvidos genes situados nos cromossomos.  A diferença é que a expressão
do genótipo de qualquer indivíduo se manifesta nos seus descendentes quando o referido
indivíduo for usado como genitor feminino.  Ou seja, o genótipo da F1se expressa em F2, o
genótipo da F2 na geração F3 e, assim, sucessivamente.  Na realidade, existem, então, duas
diferenças em relação à herança mendeliana: a primeira é que só o genótipo materno se
expressa na primeira geração descendente, e isso é a causa da segunda diferença que resulta
na expressão fenotípica sempre uma geração atrasada.

16.3 HERANÇA EXTRACROMOSSÔMICA
Os caracteres com esse tipo de herança são decorrentes de genes situados em organelas

do citoplasma, sendo que as principais portadoras desses genes são as mitocôndrias que
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ocorrem nos eucariontes em geral e os plastos, encontrados nas plantas.  Como se sabe,
essas organelas possuem DNA com funções de replicação e transcrição independentes do
DNA nuclear.  Em relação aos procariontes, as características com herança citoplasmática
são aquelas determinadas por genes localizados nos plasmídeos (Capítulo 17, 16.1).

Como já foi comentado, o descendente de um cruzamento recebe essencialmente o
citoplasma do óvulo; assim, os caracteres decorrentes dos genes citoplasmáticos se expressam
no filho, apresentando sempre o mesmo fenótipo da mãe.

BOX 16.1 ORIGEM DAS MITOCÔNDRIAS E CLOROPLASTOS

Existem algumas evidências de que as mitocôndrias e cloroplastos têm origem
endossimbionte, ou seja, em um passado distante alguma bactéria se associou as células
primitivas e ocorreu um benefício mútuo – endossimbiose. A partir de então, o organismo
endossimbionte passou a ser constituinte das células. No caso das células animais, as
mitocôndrias e as células dos organismos que realizam fotossíntese, além da mitocôndrias,
os cloroplastos são organelas celulares. As principais evidências são:

a) o DNA das mitocôndrias e dos cloroplastos diferem em quantidade do existente
no núcleo celular e são mais semelhantes ao de bactérias;

b) o código genético utilizado pelas mitocôndrias tem algumas especificidades que
diferem da célula hospederia;

c) a membrana das mitocôndrias têm maior semelhança com a dos procariotos do
que com a da célula hospedeira;

d) o sistema de multiplicação, fissão binária, dos cloroplastos e mitocôndrias é
semelhante ao das bactérias

e) a estrutura dos, cloroplastos como, por exemplo, a presença de tilacóides e
tipos particulares de pigmentos, é muito semelhante ao das cianobactérias. Análises
filogenéticas de bactérias, cloroplastos e genomas eucarióticos também sugerem
que os cloroplastos estão relacionados com as cianobactérias;

f) tanto as mitocôndrias como os cloroplastos possuem genomas muito pequenos,
em comparação com outros organismos, o que pode significar um aumento da
dependência dessas organelas depois da simbiose se tornar obrigatória, ou melhor,
passar a ser um organismo novo.
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16.3.1 Genes do Plasto
Alguns genes localizados no plasto, com funções já conhecidas, são os responsáveis

por RNA ribossômico, que constitui os ribossomos do próprio plasto, e também os
determinantes de algumas enzimas que participam da fotossíntese.  Outro caráter que poderá
vir a ser amplamente utilizado no melhoramento de plantas é a resistência a herbicidas.
Muitos herbicidas importantes atuam inibindo a fotossíntese.  Uma dessas classes de
herbicidas é a das triazinas, que têm afinidade pelas membranas do tilacoide, onde bloqueia
o transporte de elétrons, desprovendo o cloroplasto da energia necessária para a
fotossíntese.

Em áreas agrícolas, onde herbicidas desse grupo vêm sendo intensamente utilizados,
têm surgido algumas ervas daninhas resistentes.  Os estudos bioquímicos demonstraram
que tal resistência se deve a uma única proteína constituinte do tilacoide do cloroplasto.
Mediante o sequenciamento das proteínas de uma planta suscetível e de uma resistente,
ambas da espécie Amaranthus hybridus, pode ser constatado que a resistência é devida
à presença do aminoácido glicina, que substituiu a serina em um único local da molécula.
Cerca de 30 espécies de ervas daninhas já mostraram resistência às triazinas e foi constatado
que essa resistência se deve a uma proteína semelhante em todas elas.  Como esse herbicida
vem sendo aplicado continuamente, ele contribuiu, como agente de seleção, para o surgimento
de plantas daninhas resistentes à sua ação.  O interessante, no entanto, é obter plantas
cultivadas que sejam resistentes ao herbicida, para que ele possa ser mais amplamente
usado.  A indagação que surge é: como pode ser realizada a transferência do gene de
resistência da erva daninha para a espécie cultivada?  Se fosse um gene situado nos
cromossomos, a transferência poderia ser realizada utilizando os procedimentos já discutidos
(Capítulo 5) e seria feita com relativa facilidade, desde que as duas espécies apresentassem
cruzamentos compatíveis.  Entretanto, o gene de resistência está situado nos plastos o que
torna a situação um pouco diferente daquela discutida anteriormente, porque aqui há
necessidade de se transferir o citoplasma.  Vejamos como isto pode ser feito utilizando o
exemplo de transferência,  já realizado,  envolvendo duas espécies de Brassicas.  A erva
daninha resistente é da espécie B. campestris e a planta cultivada a B. napus, conhecida
vulgarmente como colza, utilizada como forrageira e de cujas sementes se extrai o óleo.  O
processo envolveu vários retrocruzamentos em que se empregou a B. campestris como
genitor feminino, no primeiro deles, para fornecer o citoplasma à geração F1. Posteriormente,
foram realizados vários retrocruzamentos, sempre utilizando os descendentes de cada
retrocruzamento como genitor feminino, para manter o citoplasma com os cloroplastos
portadores da resistência ao herbicida.  Como genitor masculino, usou-se a B. napus que
cedeu os cromossomos.  Após vários retrocruzamentos, obteve-se uma planta com o
citoplasma de B. campestris, portanto resistente ao herbicida e com o núcleo de B. napus
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FIGURA 16.3. Esquema de cruzamento das espécies B. campestris e B. napus, mostrando a
transferência do alelo de resistência às triazinas, presentes no cloroplasto da erva daninha.  Observe
que a B. campestris, a geração F1 e os descendentes de cada retrocruzamento foram empregados
como fêmea, porque são eles que possuem o alelo de resistência localizado no citoplasma.

(Figura 16.3).  Observa-se, na Figura 16.3 que, após cinco retrocruzamentos, os
descendentes possuem 98,4% dos alelos da espécie cultivada, porém mantendo-se
integralmente o citoplasma de B. campestris, portadora da resistência ao herbicida. Obtém-
se, assim, uma planta semelhante a B. napus e resistente ao herbicida.
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BOX 16.2. DIFERENÇAS ENTRE O DNA NUCLEAR E O MITOCONDRIAL

16.3.2 Genes da Mitocôndria
Existem algumas diferenças entre o genoma – DNA das mitocôndrias (mtDNA) e o

existente no núcleo das células (BOX16.2). O DNA mitocondrial é responsável,
principalmente, pela produção de enzimas que participam da respiração celular e pela produção
de RNA que constitui seus ribossomos.

Exemplos de caracteres cuja expressão fenotípica depende do DNA mitocondrial são
conhecidos. Um dos exemplos mais marcantes é a esterilidade masculina citoplasmática, em
plantas. Esse é o fenômeno pelo qual plantas hermafroditas ou monóicas, apresentam o aparelho
reprodutivo feminino normal, mas não produzem pólen viável. Não podem assim serem
autofecundadas e só irão produzir sementes por pólen proveniente de outra planta não
relacionada com ela. Esse caráter, denominado macho esterilidade, é de grande importância,
pois possibilita a produção de sementes híbridas F1, sem a necessidade de emasculação, que
encarece o custo de produção.

 DNA 
 Nuclear Mitocondrial 

Localização 
No núcleo da célula, 
protegido pela membrana 
nuclear 

Nas mitocôndrias, protegidas 
pela membrana mitocondrial – 
influência de radicais livres(??)  

Conformação Dupla hélice linear Dupla hélice circular 
Estrutua Protegido por histonas Desprovido de histonas 
Número de genes Aproximadamente 30.000 37 

Funcionamento Autônomo Necessita de cooperação do DNA 
nuclear 

 
Regiões codificantes 
(éxons) e não codificantes 
(íntrons) 

90% DNA codificante 

Característica do genoma Diplóide (materno/paterno) 
sofre recombinação 

Genoma haplóide (herança 
materna) – não sofre 
recombinação 

Número de pares de bases Bilhões de pares de 
nucleotídeos 16.569 pares de nucleotídeos 

Atividade de polimerase Grande Fraca 
Sistema de reparo Presente Ausente 
Número de DNA por 
célula  1.000 a 10.000 
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A macho esterilidade pode ser de origem de genes nucleares ou citoplasmáticos. Ela já
foi registrada em mais de 80 espécies, envolvendo 25 gêneros pertencentes a seis famílias
diferentes. Como já mencionado, o conhecimento desse fenômeno possibilitou o emprego
comercial na produção de híbridos de algumas espécies agronomicamente importantes, como
o milho e a cebola.

A macho esterilidade no milho foi descrita pela primeira vez em 1931, por Rhoades,
a partir do cruzamento de uma planta macho estéril originada do Peru, com outra do
Chile, cuja descendência foi toda estéril. A sua importância, na produção de sementes
híbridas só ocorreu após a década de sessenta. Atualmente, sabe-se que há vários tipos
de citoplasmas envolvidos com a macho esterilidade, sendo os mais importantes os tipos
T, S e C. O tipo T foi descoberto no Texas, em 1944. Daí a denominação de citoplasma
T. Foi demonstrado que no caso do T, a mitocôndria é deficiente em um segmento de
DNA de aproximadamente 2350 pares de nucleotídeos. O tipo S, foi o primeiro
citoplasma a ser identificado nos Estados Unidos e o citoplasma do tipo C, foi descoberto
no Brasil numa variedade denominada Charrua. Nesses dois casos a esterilidade está
associada à presença de DNA nuclear junto ao DNA mitocondrial. Esse DNA adicional
é de origem plasmidial. Como esse DNA extra afeta a macho esterilidade, ainda não foi
esclarecido.

Diante da importância da esterilidade masculina citoplasmática para a produção de
híbridos, é imprescindível conhecer o procedimento de sua transferência de uma linhagem
para outra ou de um genitor para outro, a fim de concretizar seu emprego no melhoramento
de plantas.  Como a mitocôndria de plantas macho estéreis é a organela responsável pela
esterilidade, basta transferir para o citoplasma macho estéril os cromossomos de uma
linhagem ou genitor macho fértil, por meio de retrocruzamentos sucessivos, de modo
semelhante à transferência de plasto, já apresentada.  Na Figura 16.4, é mostrada a
transferência da macho esterilidade citoplasmática - citoplasma T - da linhagem A de milho
para a linhagem B com citoplasma N. Como se observa, após cinco retrocruzamentos a
planta resultante terá na sua constituição 100% do citoplasma da linhagem A e o núcleo
possui 98,4% dos alelos da linhagem B, ou seja, quase 100% do DNA nuclear, da linhagem
B. Portanto, é obtida uma linhagem macho estéril B, praticamente idêntica a linhagem macho
fértil B.



388

Genética na Agropecuária

FIGURA 16.4. Esquema de cruzamento de duas linhagens de milho mostrando a transferência
do citoplasma T causador de macho esterilidade, presente na linhagem A, para a linhagem B.
Observe que, após cinco retrocruzamentos, obtém-se uma linhagem macho-estéril com o
citoplasma T da linhagem A e os cromossomos da linhagem B.

Na produção de híbrido simples de milho, deve-se utilizar uma das linhagens macho
estéril e a outra macho fértil, porém com os alelos dominantes restauradores da fertilidade.
Desse modo, a linhagem macho estéril será o genitor feminino, sem a necessidade de ser
realizada a operação de despendoamento, que é muito trabalhosa e onerosa. Como já
mencionado, a semente híbrida colhida nesse genitor terá o citoplasma macho estéril e, no
núcleo, o genótipo Rfrf, que permite a produção de pólen.  Para a produção de um híbrido
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FIGURA 16.5. Esquema da obtenção de milho híbrido duplo, utilizando a macho esterilidade
citoplasmática e o alelo nuclear restaurador de fertilidade (Rf). O citoplasma para macho
esterilidade é representado por E para macho fertilidade por N.

duplo, como já foi comentado no Capítulo 12, empregam-se quatro linhagens.  Nesse processo
de produção do híbrido, são necessárias linhagens com citoplasma estéril e normal e também
o alelo nuclear restaurador de fertilidade - Rf.

Observa-se que o híbrido duplo (Figura 16.5) é produzido sem a necessidade de
despendoamento em todas as etapas.  Nota-se também que apesar de 50%  das sementes
híbridas obtidas serem macho estéreis não há problema com a cultura, uma vez que a
quantidade de pólen produzida pelas plantas macho férteis é suficiente para assegurar a
polinização de todas as plantas.
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16.4 DIFERENÇA ENTRE EFEITO MATERNO E HERANÇA
EXTRACROMOSSÔMICA

Foi visto nos tópicos anteriores que, no caso do efeito materno, estão envolvidos
genes nucleares; porém, o fenótipo do descendente é dependente do genótipo materno.  Na
herança extracromossômica não estão envolvidos genes nucleares e sim citoplasmáticos, e
aqui também o fenótipo do descendente é idêntico ao da mãe. Considerando apenas os
fenótipos dos descendentes dos cruzamentos recíprocos, os dois fenômenos se confundem.
Como proceder então para diferenciá-los?

O emprego de vários cruzamentos sucessivos e a manutenção da mesma diferença
observada entre a F1  de um cruzamento e a F1 do recíproco é indicação de que o caráter
é controlado por genes citoplasmáticos.  Por outro lado, tratando-se de um caráter com
efeito materno, ele irá expressar numa geração qualquer, o fenótipo determinado pelo
genótipo nuclear materno da geração anterior.  Desse modo, não persiste a diferença entre
a F1 de um cruzamento e a F1 de seu recíproco.  Isso fica evidenciado, comparando-se as
Figuras 16.3 e 16.1.
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PROBLEMAS PROPOSTOS

1. Em caramujo da espécie Limnaea peregra, o enrolamento da concha pode ser para a
direita, em decorrência do alelo dominante R, ou para a esquerda, condicionado pelo
recessivo r.  Dois caramujos foram cruzados e produziram um descendente com a
concha enrolada para a esquerda.  Este descendente foi autofecundado e produziu
uma progênie com todos os indivíduos apresentando a concha enrolada para a direita.

a) Quais os genótipos do pai, da mãe e de todos osdescendentes obtidos?
b) Se a progênie com a concha enrolada para a direita for autofecundada, quais as
proporções genotípicas e fenotípicas  esperadas?

2. Suponha que em arroz ocorra uma determinada anormalidade, qual procedimento deve
ser adotado para verificar se a anormalidade é decorrente de genes nucleares,
citoplasmáticos, efeito materno ou simplesmente algum efeito ambiental?

3. Em soja, foi realizado o cruzamento entre duas linhagens visando ao estudo da herança
do teor de óleo, sendo obtido o seguinte resultado:

Populações Teor de óleo (%) 
Linhagem A 15 
Linhagem B 25 
F1 – A x B 15 
F1 – B x A 25 
F2 – A x B 20 
F2 – B x A 20 

 
Qual a conclusão sobre a herança do caráter?

4. Como pode ser diferenciado o caso de herança ligada ao sexo e herança
extracromossômica?

5.  No tremoço, uma leguminosa forrageira, o cruzamento de uma linhagem amarga com
outra doce produziu todos os descendentes F1 doce; o seu recíproco apresentou todos
os descendentes amargos.  Esse resultado só foi observado nas plantas jovens da F1,
quando atingiram o estágio adulto todas apresentaram folhas amargas.

a) Sugira uma provável explicação para esses resultados.
b) Quais são as constituições genéticas dos genitores masculinos e femininos envolvidos
nos cruzamentos, admitindo  que  o caráter é monogênico?
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c) Quais os resultados esperados na geração F2 para ambos os cruzamentos, no estágio
de plantas jovens e também adultas?

6. No cruzamento de duas cultivares de feijão, contrastantes com relação ao peso das
sementes, foram obtidos os seguintes resultados:

a) A herança extracromossômica é uma hipótese plausível para explicar esses
resultados?
b) Sugira os cruzamentos necessários para comprovar sua hipótese.

7. A cor amarela numa planta pode ser causada por um alelo recessivo cromossômico e/
ou por um fator citoplasmático.  Quais os resultados seriam esperados nos seguintes
casos?
a) Cruzamentos recíprocos de uma linhagem verde com outra amarela.
b) Retrocruzamentos entre o produto de cada um desses  cruzamentos para as linhagens
paternais.
c) Autofecundação dos F1s dos cruzamentos recíprocos.
d) Cruzamentos dos dois F1s.

8. Uma linhagem de cevada com folhas amareladas e aristas longas recebeu pólen de
outra linhagem que possuía folhas normais e aristas curtas.  As plantas F1 foram de
folhas amareladas e aristas longas, na F2 foram obtidas 309 plantas com folhas
amareladas e aristas longas e 98 plantas de folhas amareladas e aristas curtas.  O
cruzamento recíproco entre essas duas linhagens produziu, na F1, plantas com folhas
verdes e aristas longas e, na F2, 328 plantas com folhas verdes e aristas longas e 107
plantas com folhas verdes e aristas curtas.  Qual a explicação do controle genético
desses dois caracteres?

9. Na cevada, a cor das folhas pode ser decorrente de um gene citoplasmático (L1 =
folhas normais, e L2 = folhas amarelas), ou a um gene nuclear (v), sendo o alelo recessivo
o responsável por folhas amareladas.  Possuindo o citoplasma L2 a cor será amarela,

Populações Peso de 100 sementes (g) 
P1 - Small White (S) 18 
P2 – Diacol Calima (D) 50 
F1 - S (    )  x  D (     ) 18 
F1 - D (    )  x  S (     ) 50 
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independente do genótipo do núcleo.  Quais as proporções fenotípicas esperadas a
partir dos seguintes cruzamentos?

10. Na planta ornamental conhecida por maravilha, as ramificações podem ser verdes,
variegadas e brancas.  A geração F1, proveniente do cruzamento de flores femininas
presentes em ramos verdes ou brancos, possui os mesmos fenótipos maternos,
independente do genitor masculino.  Isso se verifica também para a geração F1 de
qualquer retrocruzamento.  Em qualquer cruzamento em que a flor feminina se encontra
num galho variegado, a progênie apresenta plantas verdes, variegadas e brancas,
independente do fenótipo do genitor masculino.

a) Qual a explicação para a herança da cor da folha?
b) Qual o resultado esperado dos seguintes cruzamentos?

a) (  ) Linhagem normal x (  ) L1vv (amarelado) 

b) (  ) L1vv (amarelado) x (  ) Linhagem normal 

c) (  ) Linhagem normal x (  ) L2vv (amarelado) 

d) (  ) L2vv (amarelado)  x (  ) Linhagem normal 

e) (  ) F1 do cruzamento a x (  ) F1 do cruzamento d 

f) (  ) F1 do cruzamento d x (  ) F1 do cruzamento a 

11. Um pesquisador descobriu uma planta de cebola macho-estéril em sua plantação.
Como proceder para verificar se a esterilidade masculina é decorrente de genes nucleares
ou citoplasmáticos?

12. Supondo que a macho esterilidade referida no problema 11 seja decorrente de um
gene mitocondrial, como proceder para introduzir esse gene em uma linhagem que será
usada na produção de híbridos, de modo que ela mantenha as mesmas características
da linhagem original?

Genitor feminino Genitor masculino 
1. Galho branco Galho verde 
2. Galho verde Galho branco 
3. Galho variegado Galho branco 
4. Galho branco Galho variegado 
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Nesse heredograma os animais identificados com a cor escura possuem uma anomalia
respiratória. Qual seria sua hipótese para o controle genético dessa anomalia?

13. Uma das causas de macho-esterilidade no milho é decorrente de um gene mitocondrial.
Existe também um alelo dominante (Rf) nuclear, que restaura a fertilidade, isto é, plantas
Rf são férteis independentes do citoplasma.

a) Qual a constituição genética de uma planta que ao ser autofecundada produz 75%
de descendentes férteis e 25%  de  descendentes macho-estéreis?
b) Qual a constituição genética de uma planta que usada como genitor masculino e que
cruzada com uma fêmea macho-estéril, os descendentes são sempre macho-férteis?
c) Estabeleça  um  esquema  de  cruzamentos  para a produção de  milho híbrido
duplo, utilizando a macho-esterilidade.
d) Se for obtida uma linhagem promissora, como proceder para torná-la macho-estéril?
Uma vez obtida essa linhagem,como mantê-la?

14. Quais seriam os seus argumentos, para justificar que uma determinada anomalia em
suínos, seja controlada por genes citoplasmáticos, a partir da análise de uma árvore
genealógica?

15. Considere o seguinte heredograma para uma família de bovinos:






