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9       LIGAÇÃO, PERMUTA
GENÉTICA E PLEIOTROPIA

9.1 INTRODUÇÃO
Logo após a redescoberta das leis mendelianas, foram realizados inúmeros trabalhos

visando a explicar a herança de vários caracteres nas mais diversas espécies de plantas e
animais.  No estudo da herança da forma do fruto e do tipo de inflorescência em tomateiro,
foram obtidos os resultados apresentados na Tabela 9.1.

TABELA 9.1. Segregações obtidas no estudo da herança da forma do fruto e no tipo de
inflorescência do tomateiro.

Gerações 
Fenótipos P1 

(Yellow Pear) 
P2 

(Grape Cluster) F1 F2 
Cruzamento 

teste 
Redondo, simples   15 126 23 
Redondo, composta  25  63 85 
Alongado, simples 23   66 83 
Alongado, composta    4 19 
Total 23 25 15 259 210 
 

Considerando cada caráter isoladamente, podemos notar que a herança é monogênica,
com dominância completa do alelo que confere fruto redondo (O) em relação a fruto alongado
(o) de modo que na geração F1 todas as plantas apresentaram frutos redondos e, na geração
F2, observaram-se 189 plantas com frutos redondos e 70 com frutos alongados, uma
proporção próxima de 3:1 (   = 0,57).  De modo semelhante, para o tipo de inflorescência,
todas as plantas F1 apresentaram inflorescência simples e na F2 ocorreram 192 plantas com
inflorescência simples (S) e 67 com inflorescência composta (s), também próxima a 3:1
(   = 0,10).  Porém, quando se analisam os dois caracteres simultaneamente, nota-se que a
proporção fenotípica observada na F2 não é explicada pela lei da distribuição independente,
a qual corresponde à lei do produto de probabilidades, como visto no Capítulo 5, ou seja,
(3:1)(3:1) = 9:3:3:1.  Outro resultado observado, que também não é explicado por essa lei, é
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o do cruzamento teste, cuja proporção fenotípica observada é nitidamente diferente da
proporção esperada com base na distribuição independente, que corresponde a 1:1:1:1. As
comparações destas frequências observadas (FO) e esperadas (FE) foram feitas pelo teste  ,
como apresentado na Tabela 9.2.

Como visto no Capítulo 5, a distribuição independente ocorre quando os genes
considerados estão em cromossomos diferentes.  Uma vez que os resultados da Tabela 9.2
excluem a ocorrência de distribuição independente, pode-se deduzir que os genes em apreço
estão no mesmo cromossomo, isto é, ligados.

A ocorrência de dois ou mais genes em um mesmo cromossomo já era uma teoria
altamente previsível, pois, como se sabe, cada espécie possui milhares de genes que devem
estar distribuídos em alguns poucos cromossomos.  No tomateiro - Lycopersicum esculentum
-, por exemplo, ocorrem somente 12 pares de cromossomos e já foram descritos mais de mil
genes. Todos os genes situados em um dado cromossomo constituem um grupo de ligação.
Portanto, o tomateiro, com 12 pares de cromossomos, possui 12 grupos de ligação e cada
grupo possui em média cem genes, considerando apenas aqueles já identificados.  Se
considerarmos que as estimativas do número de genes em organismos eucariontes variam de
30 mil a 40 mil, conclui-se que o número de genes em cada cromossomo é da ordem de
milhares.

TABELA 9.2. Teste    dos resultados observados na F2 e no cruzamento teste, admitindo a
ocorrência de distribuição independente.

Como se sabe, durante a meiose os cromossomos são puxados para os polos das
células e todos os genes que se localizam em um mesmo cromossomo deveriam segregar
juntos.  No entanto, se isso tivesse sido observado para as características consideradas, no
cruzamento teste seriam observados apenas os fenótipos paternais.  Contudo, surgiram
descendentes portadores de fenótipos dos dois genitores simultaneamente e que são chamados
de fenótipos recombinantes.  Esses recombinantes somente foram formados porque, durante
o processo de formação dos gametas, ocorreu a permuta genética (Figura 9.1), isto é, um

Geração F2 Cruzamento teste 
Fenótipos 

FO FE desvio FO FE desvio 
Redondo, simples 126 145,7 - 19,7  23 52,5 - 29,5 
Redondo, composta 63  48,6  14,4 85 52,5 32,5 
Alongado, simples 66 48,6  17,4 83 52,5 30,5 
Alongado, composta 4 16,1 - 12,1 19 52,5 - 33,5 
Total 259 259,0   = 22,25** 210 210,0   = 75,79** 
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fenômeno que permite a troca de segmentos homólogos de cromátides não irmãs.  Quando
os genes estão muito próximos no cromossomo, a separação deles não se realiza e, nesse
caso, dizemos que ocorre ligação completa; quando há permuta genética, dizemos que a
ligação é parcial.

FIGURA 9.1. Representação da permuta genética, mostrando os produtos meióticos parentais
e recombinantes.

Quando temos genes ligados como nesses genitores, ou seja, um alelo dominante e um
recessivo em cada cromossomo, denominamos a ligação de fase de repulsão ou
configuração trans.  Por outro lado, quando em um cromossomo estão ligados os alelos
dominantes dos dois genes ou os dois recessivos, denominamos a ligação de fase de atração
ou configuração cis.  No exemplo da Tabela 9.1, essa última fase de ligação é encontrada
nos indivíduos recombinantes da F2 e do cruzamento teste.

Quando lidamos com genes ligados, a representação dos genótipos é feita de forma
fracionária, que consiste em colocar no numerador os alelos que estão situados num
cromossomo e no denominador os que estão no seu homólogo.  Assim, a representação do
genótipo do genitor Yellow Pear é oS/oS, do Grape Cluster é Os/Os e das plantas F1 é Os/
oS.  A necessidade de se utilizar essa notação para genes ligados é poder representar no
genótipo a fase de ligação dos genes, o que permite identificar os gametas paternais e
recombinantes, além de distinguir os casos em que os genes apresentam distribuição
independente.
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9.2 ESTIMATIVA DA FREQUÊNCIA DE RECOMBINAÇÃO (FR)
Quando não há permuta genética, somente são formados gametas paternais, enquanto

que, quando há permuta, são formados gametas paternais e recombinantes em proporções
iguais (Figura 9.1).

Geralmente, não ocorre permuta genética entre dois genes em todos os meiócitos, de
modo que a frequência de gametas recombinantes é sempre menor que 50 por cento.

A estimativa da frequência de permuta pode ser obtida a partir da descendência de um
cruzamento teste ou da geração F2.  No cruzamento teste, o testador possui apenas alelos
recessivos, de modo que, o fenótipo do descendente será estabelecido em função da constituição
genética do gameta oriundo do indivíduo F1.  Portanto, o emprego dos resultados do cruzamento
teste possibilita a estimativa mais fácil da frequência de recombinação (FR), que é dada pela
expressão:

Como exemplo, vamos utilizar o resultado do cruzamento teste apresentado na Tabela 9.1.
Como vimos, os recombinantes são as 23 plantas com frutos redondos e inflorescência

simples e 19 plantas com frutos alongados e inflorescência composta, totalizando 42 indivíduos.
O total de descendentes obtidos no cruzamento teste é 210; então, a frequência de
recombinação entre os locos O e S é (42/210)100 = 20%.

A descendência do cruzamento teste apresentada na Tabela 9.1 é proveniente do
cruzamento de uma planta F1 - Os/oS - com outra de fruto alongado e inflorescência composta
- os/os.  Já foi enfatizado que a proporção fenotípica desses descendentes equivale à
proporção de gametas da F1; assim, a frequência de permuta estimada de 20% corresponde
aos gametas recombinantes, sendo 10% OS e 10% os, e os gametas paternais correspondem
aos 80% restantes, ou seja, 40% Os e 40% oS.

Vejamos como proceder para se fazer predições para a geração F2, quando se conhece
a frequência de recombinação.  Tomemos como exemplo o mesmo cruzamento apresentado
na Tabela 9.1. A geração F2 é obtida a partir da autofecundação das plantas F1 - Os/oS - ou
do intercruzamento dessas plantas.  Para isso, devemos proceder à união, ao acaso, dos
gametas masculinos e femininos produzidos pela planta F1, os quais, como foram determinados
anteriormente, correspondem aos 80% paternais - 40% Os e 40% oS - e aos 20%
recombinantes - 10% OS e 10% os.  Para facilitar essa operação, vamos utilizar o quadro de
Punnett e, para simplificar os cálculos, vamos dividir a frequência de cada gameta por dez
para obter-se a frequência de cada descendente, já em porcentagem), o que fornece a seguinte
proporção fenotípica esperada (Tabela 9.3):

Frequência de recombinação(FR) = x100
 testecruzamento do esdescendent de Total

tesrecombinan de N
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TABELA 9.3. Estimativa da proporção genotípica da F2, proveniente do cruzamento das
cultivares de tomate Yellow Pear, oS/oS, e Grape Cluster, Os/Os, considerando-se a frequência
de permuta de 20% entre os genes responsáveis pelos caracteres da forma do fruto e do tipo
de inflorescência.

Comparemos agora nossa previsão com os resultados observados dos indivíduos da
geração F2 (Tabela 9.1).  Na geração F2, ocorreram 259 indivíduos.  Segundo nossa previsão,
esperaríamos 51% de 259 plantas com frutos redondos e inflorescência simples, 24% de
259 com frutos alongados e inflorescência simples, etc. Na Tabela 9.4, estão apresentados
os resultados observados e os esperados do cruzamento anteriormente especificado,
mostrando que houve um ajustamento quase perfeito    c

2 = 1,30 NS.  Portanto, em casos
como esses, o conhecimento da frequência de recombinação permite fazer previsões de
descendência.

TABELA 9.4. Comparação das segregações fenotípicas observadas e esperadas da geração
F2, assumindo frequência de permuta de 20% relativa à forma do fruto e tipo de inflorescência.

Fenótipos 
Frequências 

Observadas Esperadas 
Redondo, simples 126 132,09 
Alongado, simples 66 62,16 
Redondo, composta 63 62,16 
Alongado, composta 4 2,59 
 

Essa metodologia para estimar a FR é criticada pelo fato de considerar apenas uma
das quatro classes fenotípicas de F2.  Por isso, tem sido preferido o uso do método chamado
razão de produtos e que consiste em se estimar um valor z a partir de todas as quatro

Gametas 
femininos 

Gametas masculinos 
1 OS 4 Os 4 oS 1 os 

1 OS 1 OS/OS 4 OS/Os 4 OS/oS 1 OS/os 
4 Os 4 Os/OS 16 Os/Os 16 Os/oS 4 Os/os 
4 oS 4 oS/OS 16 oS/Os 16 oS/oS 4 oS/os 
1 os 1 os/OS 4 os/Os 4 os/oS 1 os/os 

Fenótipos Classe genotípica Frequência  
redondo, simples OS/_ _ 51%  
alongado, simples oS/o _ 24%  
redondo, composta Os/_ s 24%  
alongado, composta os/os 1%  
Total  100%  
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Entrando com esse valor na tabela de z (Tabela 9.5), encontramos que o valor mais
próximo é 0,1211, que corresponde a uma frequência de recombinação de 0,230 ou 23,0%.

Como pode ser observado, as três metodologias fornecem resultados muito próximos
(20,0%, 24,86% e 23,0%), demonstrando que todas elas podem ser empregadas para estimar
a frequência de recombinação.

Novamente empregando-se os dados da Tabela 9.2 tem-se:

 
0,1212

66x  63

4x  126
z 

o o

o on  recomb. 1 x n  recomb. 2
z=

n  parentais 1 x n  parentais 2

classes fenotípicas. Com esse valor entra-se em uma tabela de valores z e estima-se a
frequência de recombinação.  O valor z é calculado pela expressão:
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TABELA 9.5. Frequências de recombinação (FR) em função da razão de produtos (valores z)
para genes ligados em repulsão ou atração.

FR Valores de z FR Valores de z 
Repulsão Atração Repulsão Atração 

.005 .000050000 .00003361 .305 .2367 .2228 

.010 .00020005 .0001356 .310 .2465 .2328 

.015 .0004503 .0003076 .315 .2567 .2432 

.020 .0008008 .0005516 .320 .2672 .2538 

.025 .001252 .0008692 .325 .2780 .2649 

.030 .001804 .001262 .330 .2892 .2763 

.035 .002458 .001733 .335 .3008 .2881 

.040 .003213 .002283 .340 .3127 .3003 

.045 .004070 .002914 .345 .3250 .3128 

.050 .005031 .003629 .350 .3377 .3259 

.055 .006096 .004429 .355 .3508 .3393 

.060 .007265 .005318 .360 .3643 .3532 

.065 .008540 .006296 .365 .3783 .3675 

.070 .009921 .007366 .370 .3927 .3823 

.075 .01141 .008531 .375 .4076 .3977 

.080 .01301 .009793 .380 .4230 .4135 

.085 .01471 .01116 .385 .4389 .4298 

.090 .01653 .01262 .390 .4553 .4467 

.095 .01846 .01419 .395 .4723 .4641 

.100 .02051 .01586 .400 .4898 .4821 

.105 .02267 .01765 .405 .5079 .5007 

.110 .02495 .01954 .410 .5266 .5199 

.115 .02734 .02156 .415 .5460 .5398 

.120 .02986 .02369 .420 .5660 .5603 

.125 .03250 .02594 .425 .5867 5815 

.130 .03527 .02832 .430 .6081 .6034 

.135 .03816 .03083 .435 .6302 .6260 

.140 .04118 .03347 .440 .6531 .6494 

.145 .04434 .03624 .445 .6768 .6735 

.150 .04763 .03915 .450 .7013 .6985 

.155 .05105 .04220 .455 .7266 .7243 

.160 .05462 .04540 .460 .7529 .7510 

.165 .05832 .04875 .465 .7801 .7786 

.170 .06218 .05225 .470 .8082 .8071 

.175 .06618 .05591 .475 .8374 .8366 

.180 .07033 .05973 .480 .8676 .8671 

.185 .07464 .06371 .485 .8990 .8986 

.190 .07911 .06787 .490 .9314 .9313 

.195 .08374 .07220 .495 .9651 .9651 

.200 .08854 .07671 .500 1.0000 1.0000 

.205 .09351 .08140 .505 1.0362 1.0362 

.210 .09865 .08628 .510 1.0738 1.0736 

.215 .1040 .09136 .515 1.1128 1.1124 

.220 .1095 .09663 .520 1.1533 1.1526 

.225 .1152 .1021 .525 1.1953 1.1942 

.230 .1211 .1078 .530 1.2390 1.2373 

.235 .1272 .1137 .535 1.2844 1.2819 

.240 .1334 .1198 .540 1.3316 1.3282 

.245 .1400 .1262 .545 1.3806 1.3762 

.250 .1467 .1328 .550 1.4317 1.4260 

.255 .1536 .1396 .555 1.4847 1.4776 

.260 .1608 .1467 .560 1.5400 1.5312 

.265 .1682 .1540 .565 1.5975 1.5868 

.270 .1758 .1616 .570 1.6574 1.6446 

.275 .1837 .1695 .575 1.7198 1.7045 

.280 .1919 .1777 .580 1.7848 1.7668 

.285 .2003 .1861 .585 1.8526 1.8316 

.290 .2089 .1948 .590 1.9234 1.8989 

.295 .2179 .2038 .595 1.9972 1.9689 

.300 .2271 .2132 .600 2.0742 2.0417 
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9.3 BASES CROMOSSÔMICAS DA PERMUTA
A permuta genética resulta da troca de partes entre cromátides não irmãs e,

portanto, ela deve ocorrer quando os cromossomos homólogos estão pareados.  Isso
se dá, como sabemos, durante a prófase I da meiose, quando eles se associam de tal
maneira que no paquíteno o pareamento ocorre ao longo de todo o seu comprimento.
No diplóteno, os centrômeros homólogos começam a se separar uns dos outros, estando
os bivalentes unidos só nos pontos em que ocorreram as permutações genéticas,
denominadas quiasmas .

Os cromossomos no diplóteno são constituídos de duas cromátides (Capítulo 4).  Pode-
se demonstrar experimentalmente que os quiasmas representam permutações ocorridas entre
cromátides não irmãs (Figura 9.1).  É conveniente lembrar que, se ocorresse permuta entre
cromátides irmãs, elas não poderiam ser geneticamente identificadas.  Um único quiasma
num bivalente resulta na formação de duas cromátides não permutadas e de duas cromátides
permutadas, isto é, a frequência de recombinação é a metade da frequência de quiasma
(Figura 9.1).  Assim, se todas as células que sofrem meiose apresentarem essa permuta,
teríamos uma situação equivalente à distribuição independente dos dois genes, pois o indivíduo
duplo heterozigótico, representado nessa figura, produz os quatro tipos de gametas com a
mesma frequência, ou seja, 50% paternais: 25% oS e 25% Os - e 50% recombinantes: 25%
OS e 25% os.

No entanto, são comuns as situações em que não se observa quiasma entre dois
genes em todas as células que sofrem meiose.  No exemplo apresentado na Tabela 9.1,
vimos que a frequência de recombinação é 20% entre os locos O e S. Como a frequência
de quiasma ou de células que sofrem permuta é o dobro da frequência de recombinação,
podemos dizer que entre 100 células F1, oS/Os, apenas em 40 se observam quiasmas
entre esses genes, produzindo os quatro tipos de gametas em proporções iguais; isto é,
espera-se que sejam produzidos 160 gametas, sendo 80 paternais - 40 oS e 40 Os - e
80 recombinantes - 40 OS e 40 os.  Nas 60 células F1 restantes, não se observam
quiasmas entre esses genes e, portanto, espera-se que sejam produzidos 240 gametas
todos paternais, sendo 120 oS e 120 Os.  Vemos assim que, de um total de 400 gametas,
apenas 80 são recombinantes, o que corresponde a uma frequência de recombinação de
20%.

Quando ocorre mais de um quiasma entre dois cromossomos homólogos, as
oportunidades para rearranjo dentro dos grupos de ligação aumentam, mas é óbvio que deve
ocorrer um número ímpar de quiasmas entre os dois genes para que seja detectada a permuta.
Deve ser salientado que o número de quiasmas por cromossomo depende de seu comprimento,
variando geralmente de 1 a 10.
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9.4 PROVA CITOGENÉTICA DA OCORRÊNCIA DA PERMUTA
Demonstrar praticamente a ocorrência da permuta genética não é tão fácil como

poderíamos imaginar.  A dificuldade ocorre porque, em condições normais, os cromossomos
de um par de homólogos não se distinguem visivelmente, nem sequer mediante um minucioso
exame microscópico.  Só em condições excepcionais, quando os cromossomos homólogos
estão marcados de algum modo, é que poderemos observar citologicamente a ocorrência da
permuta.  Essa demonstração foi conseguida por meio de experimentos brilhantemente
conduzidos por H.B. Creighton e B. McClintock, trabalhando com milho e C. Stern,
trabalhando com mosca das frutas.  Será discutido aqui o trabalho realizado com o milho.

No milho, o cromossomo 9 - o segundo mais curto no complemento de 10 pares -
normalmente não possui uma pequena protuberância denominada knob.  Uma das linhagens
utilizadas possuía um dos cromossomos 9 diferente, com um knob no final do braço curto e
também com um segmento adicional translocado do cromossomo 8.  O outro cromossomo do
par era normal, não possuindo nem o knob, nem o segmento translocado.  Além disso, sabia-se
que no cromossomo 9 ocorriam, entre outros, os seguintes genes: C aleurona colorida; c aleurona
incolor; Wx endosperma amiláceo; wx endosperma ceroso.  Ambas as características se
manifestam logo após a fertilização e, portanto, apresentam xênia.  A planta portadora desse
cromossomo 9 diferente era também heterozigótica tanto para o gene da aleurona quanto para
o gene do endosperma e, a partir de trabalhos anteriores, Creighton e McClintock sabiam em
que cromossomo do par estava um determinado alelo de cada gene.  Assim, os dois cromossomos
9 dessa planta, a qual foi usada como genitor feminino nos cruzamentos, podem ser identificados
citológica e geneticamente e ser esquematizados do seguinte modo:

O indivíduo possuindo tais cromossomos 9 desiguais foram cruzados com um indivíduo
do genótipo cWx/cwx, além disso, possuindo dois cromossomos 9 sem o knob e sem o
segmento adicional do cromossomo 8 - cromossomos 9 normais -, isto é, com a seguinte
constituição:
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A descendência do cruzamento realizado está esquematizada na Tabela 9.6, mostrando
os diversos fenótipos obtidos bem como a configuração dos cromossomos em cada classe.
Nota-se entre os descendentes, que a semente com aleurona incolor e endosperma ceroso é
um recombinante fenotípico e sua presença só pode ser explicada por meio da permuta entre
os alelos c e wx.  Citologicamente, essa permuta foi confirmada porque o descendente incolor
ceroso exibiu um dos cromossomos 9 com apenas uma marca numa extremidade - segmento
translocado do cromossomo 8 -, indicando que o knob da outra extremidade foi separado
juntamente com o alelo C pela permuta genética.  Os demais recombinantes citológicos também
mostraram-se resultantes da permuta, por apresentarem uma única marca em um de seus
cromossomos, embora não sejam recombinantes fenotípicos.  Portanto, esses resultados
comprovam que a permuta envolve a troca de segmentos cromossômicos e também que os
genes estão situados nos cromossomos.

TABELA 9.6. Descendência do cruzamento de duas plantas de milho, mostrando os
recombinantes fenotípicos e citológicos, relativos à cor de aleurona e à presença de amido ou
cera no endosperma.

9.5 MAPA GENÉTICO
A frequência de permuta é influenciada pela distância entre os genes.  Isto é, existe

correlação positiva entre a distância de dois genes e a frequência de recombinação entre eles.
Já que não se pode medir a distância entre os genes utilizando as unidades de distância
normalmente empregadas em microscopia e, em razão do relacionamento geral entre frequência
de permuta e distância entre os genes, os geneticistas usam uma unidade arbitrária, chamada
centimorgan - cM -, para descrever a distância entre genes ligados.  Um centimorgan é igual
a um porcento de recombinação, isto é, representa a distância linear para a qual um porcento
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abc
abcx

abc
ABC

Nesse cruzamento, foram considerados três caracteres no milho, sendo os seguintes
os alelos recessivos e seus fenótipos: a. plântulas virescentes; b. plântulas brilhantes; c. planta
macho-estéril - caracterizada por uma distribuição irregular dos cromossomos na meiose.
Os genótipos dos descendentes estão representados pelos genótipos dos gametas do genitor
ABC/abc, que são os únicos responsáveis pelos fenótipos dos descendentes, em razão da
interação alélica, nos três locos, ser dominância completa.  Porém, subentende-se que cada
descendente possua também a combinação abc proveniente do gameta do genitor abc/abc.

Observando a Tabela 9.7, as seguintes conclusões podem ser tiradas:
a) As combinações paternas  - ABC e abc - foram as que apresentaram maior

frequência;
b) A descendência com a permuta  dupla  - duplos recombinantes - representa o

produto de duas probabilidades, isto é, a probabilidade de permuta entre A e B e a
probabilidade de permuta entre B e C. Como se observa, os tipos com permuta dupla foram
os menos frequentes.  Desse modo, podemos verificar qual gene está situado na posição
central (Figura 9.2).  No nosso exemplo, os tipos com permuta dupla são plantas estéreis e

de recombinantes é observada.  Assim, para o exemplo anterior, a distância entre os genes O
e S é de 20 cM.  Utilizando esse critério, os geneticistas podem estabelecer a distância entre
os genes e assim construir um mapa genético, isto é, um diagrama no qual são representados
os genes com suas respectivas posições no cromossomo.

9.5.1 Teste de Três Pontos
Na elaboração dos mapas genéticos, utiliza-se o processo denominado teste de três

pontos, que corresponde ao cruzamento teste envolvendo três genes ligados.  A necessidade
de se considerar três genes ligados (Figura 9.2) é porque dependendo da distância entre dois
genes - A e C - pode ocorrer mais de uma permuta e se elas forem em número par não são
produzidos recombinantes, por exemplo, Ac e aC.  Portanto, a permuta dupla só pode ser
detectada quando estão envolvidos três genes.  Nesse caso, podemos observar, na Figura
9.2, que a permuta dupla produz dois gametas paternais e dois duplos recombinantes.  Esses
duplos recombinantes diferem dos paternais apenas no gene central - gene B - e permitem
identificar a ocorrência da dupla permuta.  Além do mais, quando se usam apenas dois genes,
a distância entre eles poderia ficar subestimada, já que ocorrendo as duplas permutações
elas não seriam detectadas.

Vejamos agora como esse teste pode ser utilizado na construção de um mapa genético.  Para
isso serão utilizados os resultados apresentados na Tabela 9.7, provenientes do cruzamento teste:
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virescentes, de genótipo aBc, e planta brilhante AbC, pelo fato já apontado de serem menos
frequentes.

FIGURA 9.2. Representação esquemática de uma permuta dupla e de seus produtos que são
duas cromátides não permutadas e duas recombinantes para o gene situado no meio (gene B).

  Fenótipo da descendência Genótipo Frequência observada 
Normal ABC  235 
Brilhante, estéril Abc 62 
Estéril ABc 40 
Estéril, virescente aBc 4 
Brilhante, estéril, virescente abc  270 
Brilhante AbC 7 
Brilhante, virescente abC 48 
Virescente aBC 60 
Total   726 

 

TABELA 9.7. Resultado do cruzamento teste, envolvendo três caracteres monogênicos do milho.

Comparando-se os duplos recombinantes com os paternais, pode-se verificar que a
ordem dos genes no cromossomo é ABC, pois a permuta dupla só alterou o gene B, devendo
este estar situado na posição intermediária.  Os demais resultados da Tabela 9.7 só poderão
ser explicados considerando o gene B na posição intermediária,  isto é,  com  os  três  genes

b)  A  descendência  com  a  permuta  dupla
a)  As combinações paternas



219

Ligação, Permuta Genética e Pleiotropia

na ordem correta.  É importante frisar que na análise de qualquer resultado, se os genótipos
dos descendentes forem apresentados como genes na ordem errada, é necessário reescrevê-
los na ordem certa, para prosseguir na interpretação dos resultados de um teste de três
pontos.

Assim, denominando de região I a situada entre A e B e de região II a situada entre B
e C, podemos verificar os recombinantes provenientes de uma única permuta em uma região
ou outra.

Os genótipos recombinantes da região I, por exemplo, podem ser identificados,
comparando-os com os genótipos paternais mais semelhantes, porque eles se originaram de
permuta nessa região.  Assim, identifica-se o recombinante da região I, Abc, pois, ao ser
comparado com o paternal mais semelhante abc, eles diferem apenas no loco A; e também
da região I, o recombinante aBC, quando comparado com o paternal mais semelhante ABC,
porque esse recombinante difere do paternal apenas nesse gene.  Do mesmo modo, identificam-
se os recombinantes da região II.  Após identificados todos os genótipos descendentes,
temos o seguinte:

ABC - 235            Combinações paternas
abc - 270

AbC - 7                  Combinações com permutas duplas
aBc - 4

Abc - 62  Combinações provenientes de permuta na região I
aBC - 60

ABc - 40 Combinações provenientes de permuta na região II
abC - 48

Sabemos que a frequência de recombinação pode ser transformada diretamente em
centimorgan.  Podemos então estabelecer as distâncias relativas dos genes no cromossomo
do seguinte modo:

a) Estimativa da distância na região I
Para se estimar a porcentagem de permuta na região I, isto é, a distância entre os genes

A e B, deve-se considerar todos os recombinantes provenientes da permuta só na região I e
também os duplos recombinantes, pois evidentemente eles sofreram também permuta na
região I.  No exemplo considerado, tem-se: 62 Abc, 60 aBC, 7 AbC, 4 aBc, totalizando
133 recombinantes da região I.  Desse modo, a percentagem de permuta nessa região é de
133/726 x 100 = 18,3%.  Assim sendo, pode-se dizer que a distância entre os genes A e B
é de 18,3 cM.
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Como já foi comentado, a frequência de permuta dupla esperada - FPDE - é o resultado
de um produto de probabilidades, isto é, a probabilidade de ocorrer permuta nas regiões I e
II, simultaneamente.  Assim, a frequência de duplas permutações esperadas é fornecida por:

No exemplo, tem-se:

Como pode ser constatado, a FPDO é inferior à FPDE, em razão da ocorrência da
interferência, a qual pode ser estimada por:

Para a situação apresentada, tem-se:

Assim, a interferência foi de 0,4, significando que 40% das frequências de permutas
duplas esperadas não foram observadas.  De posse desses dados, pode-se agora esquematizar
o mapa genético para esses três genes, ou seja:

 
100

II regiãona a x Distânci I regiãona Distância =FPDE

%5,2
100

x13,6 18,3=FPDE 

Interferência (I) = 
FPDE
FPDO1  

 4,0
2,5
1,5-1=I 

b) Estimativa da distância na região II
De modo semelhante ao procedimento adotado anteriormente, têm-se os indivíduos

recombinantes na região II: 40 ABc, 48 abC, 7 AbC, 4 aBc, totalizando 99 recombinantes.
Assim, a porcentagem de permuta na região II  é de   (99/726)  x 100 = 13,6%.  Portanto, a distância
entre os genes B e C é de 13,6 cM.

c) Estimativa de interferência
A permuta em uma região pode interferir com a ocorrência de uma outra, nas suas

proximidades, e esse fenômeno é denominado interferência.  Quanto mais próximos estiverem
os pontos de permuta, maior é a interferência.  Ela pode ser estimada comparando-se a frequência
de permutas duplas observadas com as esperadas.  Assim, por exemplo, a frequência de permuta
dupla observada - FPDO, no caso que está sendo considerado, é fornecida por:
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   a   18,3   b   13,6   c

9.5.2 Elaboração do Mapa Genético
A distribuição sequencial dos genes ao longo dos cromossomos de uma espécie

constitui o seu mapa genético, em que a distância entre os genes corresponde à
frequência de recombinação, como visto anteriormente.  Como exemplo, consideremos
o mapa genético do milho apresentado na Figura 9.3.  Nota-se que os genes são
distribuídos no idiograma - representação esquemática do complemento cromossômico
de uma espécie.  Em geral, os locos são representados pelos alelos mutantes, e as
distâncias entre eles são indicadas a partir da extremidade do braço curto de cada
cromossomo, que recebe o valor zero, e as distâncias entre os locos são somadas até
a outra extremidade, determinando, assim, o comprimento do cromossomo.  Observe
que, apesar de as distâncias representarem a porcentagem de recombinação, a distância
máxima não é de 100 unidades, isso porque as distâncias entre os genes adjacentes
vão sendo sempre somadas; dessa forma, o comprimento do cromossomo é função
das distâncias e do número de genes já identificados.

É importante frisar que dois genes distantes de 50 cM ou mais apresentam segregação
semelhante à distribuição independente.  Por exemplo, considerando o cromossomo 1 do
milho, o alelo sr1 na posição zero distribui-se independentemente do alelo as na posição 56
e também de todos os demais locos nas posições superiores.

Para algumas espécies mais estudadas, já existem os mapas citológicos e
citogenéticos e até mesmo os moleculares, como será comentado no Capítulo 18.  O
primeiro representa simplesmente a morfologia do conjunto básico de cromossomos com
alguns detalhes estruturais e, no segundo, é feita a localização dos locos no mapa citológico.
Essa localização é conseguida relacionando as alterações estruturais dos cromossomos -
deleções, inversões, duplicações e translocações, comentadas no Capítulo 14 que são
citologicamente visíveis, com os fenótipos observados. É, portanto, um mapa físico dos genes
nos cromossomos.

Nesse mapa, a sequência dos genes é a mesma do mapa genético, o que confirma a
validade do teste de três pontos, para estabelecer de modo indireto a ordem dos genes nos
cromossomos.  Há, contudo, ligeiras diferenças nas distâncias entre locos, quando se compara
um mapa genético com um mapa citogenético, o que é fácil de compreender, porque no
mapa citogenético têm-se as distâncias reais obtidas por observação direta, enquanto no
mapa genético as distâncias correspondem às frequências de recombinação que variam ao
longo dos cromossomos.
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9.5.3 Emprego dos Mapas Genéticos
A principal utilidade do mapa genético é possibilitar a previsão do resultado de

cruzamentos quando estão envolvidos genes ligados.  Para ilustrar o seu emprego vamos
utilizar o mesmo mapa apresentado na Figura 9.3. Para isso, vamos considerar que foram
cruzadas duas plantas de milho com os genótipos Ws3 Lg1 Gl2/ws3 lg1 gl2 x ws3 lg1 gl2/ws3

lg1 gl2.
Nota-se que os genes ws3, lg1 e gl2 situam-se no cromossomo 2, nesta ordem, e,

respectivamente, nas posições 0, 11 e 30.  Isso equivale a dizer que a distância entre ws3 e
lg1 é de 11 cM e entre lg1 e gl2 é de 19 cM, isto é, 30 - 11.  Supondo ainda que o valor de
interferência seja de 0,7, pode-se perguntar quais as proporções fenotípicas esperadas entre
os mil descendentes do cruzamento das duas plantas de milho.  Como se trata de um
cruzamento teste em que uma das plantas é tri-híbrida, as frequências dos gametas produzidos
por essa planta correspondem às frequências dos descendentes do cruzamento; assim, basta
determinar as frequências dos gametas dessa planta.  Para fins didáticos, vamos dividir a
resolução em quatro etapas:

a) Estimativa da frequência de duplos recombinantes

como FPDE
FPDO-1=I    , pode-se escrever que FPDO = FPDE (1 - I); assim,

Como são 1.000 descendentes, esperamos que 6,30 sejam duplos recombinantes,
sendo 3,15 de cada tipo.

%09,2
100

11x19 = FPDE 

FPDO = 2,09 (1 - 0,7) = 0,63%

cruzadas duas plantas de milho com os genótipos
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FIGURA 9.3. Mapa genético do milho.

Genes descritos:
Cromossomo 1
sr1 – folhas estriadas – estrias longitudinais finas durante a vida da planta
zb4 – zebra
as – assináptico – parcialmente estéril, espigas mal granadas
br1 – braquítico – internódios curtos, planta com ¼ a ½ da altura normal
gs1 – listras verdes 1 – listras verde claras
bm2 – nervura central marrom 2, 40% menos lignina nas folhas e colmo
Ts6 – “tassel seed” 6 – sementes no pendão
Cromossomo 2
ws3 – lâmina foliar branca
lg1 – folha sem lígula 1
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gl2 – plântula suave 2
B – “booster” – intensificador da cor da planta
Ch – pericarpo “chocolate”

Cromossomo 3
cr1 – folhas “onduladas” – folhas largas com a base “ondulada”
d1 – planta anã 1 – planta com cerca de 1/5 da altura normal
rt – “sem-raíz” – raízes secundárias poucas ou ausentes
ga7 – fator gametofítico

Cromossomo 4
de1 – endosperma defeituoso 1
Ga1 – fertilização gamética diferencial
sp1 – pólen pequeno
Tu – espiga “tunicata” – glumas circundam cada grão. Tu Tu, geralmente estéril, Tu tu
sementes nuas

Cromossomo 5
am – “ameiótico” – esterilidade masculina e feminina de forma parcial ou total
v3 – plântula “virescente” 3 – plântula amarela-clara mas que se torna verde rapidamente
ys1 – listra amarela 1 – listras amarelas entre os feixes de nervuras

Cromossomo 6
po1 – polimitótico – pólen não produzido
pg11 – plântula verde-pálido 11
py – planta “pigmeu” – plantas pequenas, com folhas pequenas e grossas

Cromossomo 7
o2 – endosperma opaco – endosperma quebradiço e com altos teores de lisina e de triptofano
v5 – plântula “virescente” 5 – plântula amarela-esverdeada mas que se torna verde rapidamente
bd – espigas bifurcadas

Cromossomo 8
v16 –plântula “virescente” 16 – plântulas amarelas-bem claras, tornam-se verdes lentamente
ms8 – macho-estéril 8
j1 – japônica 1 – listras veriegadas, expressam na planta adulta

Cromossomo 9
Dt1 – Aleurona manchadas
bz – antocianina bronze
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wx – endosperma ceroso – grãos de amido coram-se de vermelho-amarronzado, ao invés
de azul, após tratado com iodo
v1 – plântula virescente 1 – plântula amarelada, torna-se verde rapidamente
bm4 – nervura marrom 4

Cromossomo 10
Rp – resistência à ferrugem – resistência à raça 3 de Puccinia sorghi
Og – listra cor de ouro velho
li – listras – listras longitudinais apenas nas folhas velhas

b) Estimativa da frequência de recombinantes apenas entre ws3 e lg1 - região I
Segundo o mapa genético, na região I ocorrem 11% de permuta, ou seja, são esperados

11 gametas em 100 provenientes de permuta na região I ou 110 em 1.000.  Porém, sabemos
que a frequência de permuta da região I inclui também os duplos recombinantes, assim, os
gametas esperados a partir de permuta apenas na região I correspondem a 103,70, isto é,
110 - 6,30, sendo 51,85 para cada tipo.

c) Estimativa da frequência de recombinantes apenas entre lg1 e gl2  - região II
Utilizando o mesmo raciocínio anterior, a frequência de permuta da região II é 19%, o

que significa que são esperados 19 gametas recombinantes na região II em 100 ou 190 em
1.000.  Também aqui temos de subtrair os duplos recombinantes para estimarmos o número
esperado de gametas provenientes de permuta apenas na região II, que equivale a 183,70 ou
91,85 de cada tipo.

d) Estimativa da frequência das combinações paternas
Os gametas paternais são aqueles que mantêm as combinações alélicas originais,

isto é, são formados sem que ocorra a permuta.  Assim, sua frequência pode ser
determinada por diferença, uma vez que já estimamos que entre os 1.000 gametas
produzidos pelo genótipo Ws3 Lg1 Gl2/ws3 lg1 gl2 são esperados 6,30 gametas duplos
recombinantes, 103,70 gametas recombinantes somente na região I e 183,70 gametas
recombinantes apenas na região II.  Desse modo, o número total de gametas
recombinantes corresponde a 293,70.  Sendo assim, o número esperado de combinações
paternas é 1.000 - 293,70 = 706,30 ou 353,15 para cada tipo de gameta.  Os diferentes
tipos de gametas com os seus respectivos genótipos e frequências são apresentados na
Tabela 9.8.

Como vimos, os mapas genéticos são de grande utilidade prática para o geneticista e
melhorista, quando estes desejam calcular a probabilidade de conseguir certas combinações
genéticas.  Desse modo, é possível ao pesquisador prever o tamanho necessário da população
experimental, visando a garantir a probabilidade mínima, porém segura e econômica, de
obter a combinação ou as combinações desejadas.
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TABELA 9.8. Tipos de gametas e as respectivas frequências esperadas produzidos  em um
indivíduo de genótipo Ws3 Lg1 Gl2 / ws3 lg1 gl2.

9.6 PLEIOTROPIA
A pleiotropia é definida como sendo o fenômeno pelo qual um gene controla dois

ou mais caracteres.  Todo gene que tem sido estudado intensivamente tem se mostrado
pleiotrópico em maior ou menor extensão.  Existem vários casos citados na literatura; no
feijoeiro, por exemplo, o gene P é responsável pela cor do hipocótilo, caule, flores e
tegumento das sementes.  Assim, esse gene atua em diferentes estádios da vida da planta.
O gene pleiotrópico em certos casos afeta a expressão de caracteres que são
aparentemente bem diferentes.  Isso é o que ocorre no tomateiro, em que um alelo
recessivo dl reduz a formação de pelos no caule, pedúnculos e anteras.  Em consequência,
da redução dos pelos nas anteras, elas ficam separadas, ao contrário do que ocorre nas
plantas normais, Dl, em que as anteras são unidas e aparentemente soldadas.  Como nas
plantas normais, com anteras soldadas, o mecanismo de acasalamento é a autofecundação;
nas plantas dldl esse mecanismo fica alterado e a taxa de polinização cruzada chega a
50%, resultando numa redução da produção de frutos, de aproximadamente, 90% nas
condições de campo.

Um outro exemplo interessante é o do alelo mutante recessivo dr, na mamona (Ricinus
communis), que afeta uma série de características (Tabela 9.9).  Muitos alelos mutantes têm
sido identificados em organismos superiores, mas nenhum deles afeta tantas características
como o alelo dr. O interessante desse alelo é que as características afetadas são completamente
distintas umas das outras, como, por exemplo, formato da semente e coloração do caule,
impossibilitando se conhecer o modo de atuação desse gene.

Tipos Genótipo Frequência 
Paterno Ws3 Lg1 Gl2 353,15 
Paterno ws3  lg1 gl2 353,15 
Recombinante da região I Ws3 lg1 gl2 51,85 
Recombinante da região I ws3 Lg1 Gl2 51,85 
Recombinante da região II Ws3 Lg1 gl2 91,85 
Recombinante da região II ws3 lg1 Gl2 91,85 
Duplo recombinante Ws3 lg1 Gl2 3,15 
Duplo recombinante ws3 Lg1 gl2 3,15 
Total  1.000,00 
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TABELA 9.9. Características afetadas pelo alelo dr em mamona.

Caráter ou órgão afetado Expressão do drdr 
Forma da semente Redonda em vez de alongada 
Velocidade de germinação Lenta 
Velocidade de crescimento Lenta 
Comprimento dos internódios Reduz acentuadamente com a idade 
Ramificação Parcialmente inibida 
Época de florescimento Tardio, cerca de 14 dias 
Expressão sexual Tendência masculina 
Antese de flores masculinas Frequentemente incompleta 
Abscisão de flores femininas Tendem à abscisão permanente 
Produção de sementes Reduzida 
Hábito de crescimento Moita compacta em vez de uma árvore alta e aberta 
Vigor da planta Fraco 
Coloração do caule Pigmentação mais intensa de antocianina com a idade 
Necroses do caule Maior número de lesões necróticas com a idade 
Ciclo de vida Curto. Senescência da planta é acelerada. 

 Fonte: SHIFRISS (1973).

Em galinhas, as penas arrepiadas afetam várias características e constituem um outro tipo
de pleiotropia (Figura 9.4).  Um alelo recessivo faz com que as penas da galinha fiquem enroladas
para fora, diminuindo assim a proteção contra a perda de calor.  Consequentemente, para
manter a temperatura, a galinha precisa comer muito mais, aumentar o seu metabolismo e o seu
sangue circular muito mais rapidamente.  Há uma hipertrofia do aparelho circulatório, digestivo
e excretor.  Por economia, essa galinha quase não produz ovos.  Assim, um só caráter provoca
o aparecimento de vários outros.  Essa pleiotropia é chamada sindrômica, pois existe um
conjunto de fenótipos que sempre aparecem juntos e que constituem uma síndrome.

Figura 9.4. Galinhas com penas arrepiadas.
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9.7 CORRELAÇÃO GENÉTICA E SELEÇÃO INDIRETA
A correlação é um parâmetro estatístico que mede o grau de associação entre duas

variáveis. Diz-se que duas variáveis estão correlacionadas quando, a variação em uma delas
é acompanhada por variação simultânea na outra.  A correlação genética procura explicar,
por meio de mecanismos genéticos, a variação conjunta de duas variáveis.  Nesse contexto,
a ligação e pleiotropia são os fenômenos genéticos que explicam a ocorrência de correlações
genéticas.  Isso ocorre porque quando dois genes estão intimamente ligados eles tendem a
ser transmitidos em um mesmo gameta, originando um indivíduo, que poderá ou não expressar
os fenótipos correspondentes aos alelos herdados.  Situação semelhante irá ocorrer quando
o gene em questão é pleiotrópico.  Nesse caso, haverá a tendência dos fenótipos, associados
a um mesmo alelo, sempre ocorrerem juntos.  Por exemplo, em feijoeiro a cor do tegumento
do grão e a cor da flor são controladas por um gene pleiotrópico, de forma que sempre que
a flor apresentar coloração roxa o grão será preto.

Em função de dois ou mais fenótipos ocorrerem juntos, em razão dos fenômenos de
ligação genética ou pleiotropia, muitas vezes enfrentamos dificuldades em determinar qual
deles está presente naquele caso específico.  Para sanar essa dúvida o melhor procedimento
é realizar um cruzamento teste, tendo o cuidado de se obter uma descendência numerosa,
pois dessa forma, se os genes forem ligados, haverá uma probabilidade de que ocorra algum
indivíduo recombinante.  Se este não ocorrer, há um forte indício de que esteja envolvido
apenas um gene no controle das características, tratando-se, portanto, de um caso de
pleiotropia.

A pleiotropia é um fenômeno de grande importância para os melhoristas de plantas e
animais, podendo ser útil ou prejudicial.  Ela será útil quando os fenótipos associados forem
favoráveis, desse modo, o melhoramento de um deles irá contribuir, ao mesmo tempo, para
o melhoramento do outro.  Por outro lado, se um fenótipo favorável estiver associado a
outros desfavoráveis, o melhoramento do primeiro irá prejudicar os demais.

O conhecimento das correlações genéticas é empregado em inúmeros casos, embora
em muitas situações a pessoa que as esteja utilizando não tenha ciência do fenômeno genético
envolvido.  Por exemplo, os juízes de animais nas exposições agropecuárias baseiam o seu
julgamento em uma série de características do animal, como cor da pelagem, formato do
corpo e cabeça, irrigação do úbere, tamanho e distribuição das tetas do úbere etc., as quais,
ele sabe, são associadas ao desempenho de outros atributos, tais como produção de leite ou
carne.

Uma outra situação muito conhecida pelos melhoristas é o emprego de seleção indireta.
A seleção indireta é aquela praticada em um determinado caráter para se ter ganho em um
outro, associado ao primeiro. Por exemplo, a resistência ao nematoide das galhas Meloidogyne
incognita em tomateiro é controlada por um alelo dominante Mi.  A seleção de plantas
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resistentes é um processo trabalhoso que envolve o preparo do inóculo, inoculação e avaliação
em condições de campo ou casa de vegetação, além de se manifestar nas raízes, necessitando
que a planta seja removida do solo para ter o seu sistema radicular avaliado.  Contudo, sabe-
se que o alelo Mi está ligado ao loco da enzima fosfatase ácida.  Assim, é possível selecionar
indivíduos que apresentam atividade para essa enzima com a intenção de obter plantas
resistentes ao nematoide, sem haver necessidade das inoculações e do arranquio das plantas,
que muitas vezes resulta em sua morte.

Mais recentemente, a seleção indireta tem sido realizada empregando-se marcadores
moleculares associados a outros caracteres de interesse agronômico ou econômico.  O emprego
dessa técnica é discutido no Capítulo 18.
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PROBLEMAS PROPOSTOS
1. No tomateiro, a altura da planta é decorrente de um gene com dominância do alelo D,

que condiciona planta alta em relação ao d para planta anã.  A presença de pilosidade
no fruto depende do alelo recessivo p, enquanto o alelo P condiciona frutos lisos.  Foi
realizado um cruzamento teste e obtido o seguinte resultado: anã e lisa 5; anã e pilosa
118; alta e pilosa 5; alta e lisa 161.

a) Qual a frequência esperada de cada fenótipo, no cruzamento teste, se os genes
apresentassem distribuição independente?
b) De acordo com a sua resposta no item a, qual a sua explicação para os resultados
obtidos?

2. Utilizando os dados do problema 1:

a) Esquematize as situações que ocorreram no diplóteno, metáfase I e telófase II, dos
meiócitos do indivíduo da geração F1.
b) Considerando 100 meiócitos, qual o número de células em que foi observada cada
uma dessas situações?

3. No caupi, o alelo I, dominante, é responsável pela resistência ao vírus da mancha
anelar e está ligado ao alelo C, também dominante, que confere resistência ao vírus do
mosaico.  O cruzamento de uma planta resistente às duas doenças com outra suscetível
produziu a seguinte descendência:
440 plantas resistentes aos dois vírus;
450 plantas suscetíveis aos dois vírus;
151 plantas resistentes apenas ao vírus da mancha anelar;
145 plantas resistentes apenas ao vírus do mosaico.

a) Qual a distância entre os genes?
b) Indique os genótipos dos genitores e dos descendentes do cruzamento.
c) Qual a fase de ligação dos genes, no genitor resistente?

4. Em soja, o alelo dominante R confere nodulação normal e seu alelo recessivo r restringe
a nodulação. O alelo F, também dominante, é responsável por caule cilíndrico e seu
alelo f, por caule fasciado.  O cruzamento entre a cultivar Clark e a T 248 produziu os
resultados seguintes:



231

Ligação, Permuta Genética e Pleiotropia

FENÓTIPOS 
Gerações Nódulação normal 

Caule cilíndrico 
Nódulação 

normal 
Caule fasciado 

Nódulação reduzido 
Caule cilíndrico 

Nodulação reduzido 
Caule fasciado 

P1 40 - - - 
P2 - - - 20 
F1 25 - - - 
F2 784 212 212 119 

RC1 250 - - - 
RC2 102 68 72 108 

 
a) Forneça a interpretação genética desses resultados.
b) Determine a fase de ligação dos genes.
c) Determine a distância entre os genes.

5. A cor do aquênio em alface é controlada por um gene com dominância do alelo que
condiciona aquênio preto (W) sobre o branco (w).  Por seu turno, a ocorrência de
folhas com os bordos ondulados é condicionada por um alelo recessivo (fr) e o alelo
dominante condiciona folha lisa (Fr).  Considerando que esses dois genes estão situados
no mesmo cromossomo a 34 cM, pergunta-se:
a) Qual a proporção fenotípica esperada na geração F2 do seguinte cruzamento?

      P1              X                                              P2

   Aquênios pretos                                       Aquênios brancos
  e folhas onduladas                                  e folhas lisas

b) Se fosse realizado o cruzamento teste, qual seria a proporção esperada?

6. Pericarpo vermelho no milho é decorrente do alelo dominante P, enquanto pericarpo
incolor é condicionado pelo alelo recessivo p. Sementes no pendão são decorrentes do
alelo recessivo ts2, enquanto pendão normal depende do alelo Ts2.  Os resultados obtidos
nos cruzamentos testes, envolvendo duas plantas heterozigóticas foram os seguintes:

Fenótipos Descendentes 
 Planta 1 Planta 2 
Pericarpo vermelho - semente pendão 15 580 
Pericarpo incolor - pendão normal 14 610 
Pericarpo incolor - semente pendão 1.174 8 
Pericarpo vermelho - pendão normal 1.219 9 
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a) Quais os genótipos das plantas 1 e 2?
b) Qual a frequência de recombinação entre esses genes?
c) Se as plantas 1 e 2 forem cruzadas, qual a frequência esperada de plantas com
pericarpo incolor e sementes no pendão?

7. Uma linhagem de melão, homozigótica para três alelos recessivos, q, c, f que
condicionam, respectivamente, polpa verde, casca verde e fruto liso, foi cruzada com
outra linhagem homozigótica para os alelos dominantes.  A F1 foi retrocruzada com a
linhagem recessiva dando os seguintes resultados:

Descendentes 
Fenótipos Número 

Polpa verde, casca verde, fruto liso 422 
Polpa salmão, casca amarela, fruto rendilhado 418 
Polpa verde, casca amarela, fruto liso 424 
Polpa salmão, casca verde, fruto rendilhado 416 
 

a) Esses genes estão ligados ou distribuem-se independentemente? Explique.
b) Caso estiverem ligados, estimar a frequência de recombinação.

8. No cromossomo 1 do algodoeiro, ocorrem os genes que afetam o comprimento e o
tipo de folha L e Cu a 16 cM de distância.  O alelo L confere folha estreita e l folha
larga.  O alelo Cu condiciona folhas normais e cu folhas onduladas.  O gene para a
reação ao Fusariumfusarium encontra-se no cromossomo 2, sendo o alelo dominante
W responsável pela resistência.

a) Qual o resultado esperado do cruzamento teste sendo a fase de ligação de repulsão?
b) Qual a proporção esperada de plantas com folhas largas e onduladas e suscetíveis
ao Fusarium, provenientes da autofecundação da planta heterozigótica utilizada no
cruzamento teste?

9. No estádio de plântula, uma planta de milho homozigótica para todos os alelos recessivos
apresenta fenótipo folhas brilhantes, virescentes e sem lígula.  Essa planta foi cruzada
com outra heterozigótica para as três características produzindo a seguinte proporção
de descendentes:

tipo de folha



233

Ligação, Permuta Genética e Pleiotropia

Fenótipos Número de descendentes 
Folhas sem brilho, verde, com lígula 28 
Folhas sem brilho, verde, sem lígula 179 
Folhas sem brilho, virescente, com lígula 69 
Folhas sem brilho, virescente, sem lígula 250 
Folhas brilhantes, verde, com lígula 198 
Folhas brilhantes, verde, sem lígula 70 
Folhas brilhantes, virescente, com lígula 183 
Folhas brilhantes, virescente, sem lígula 23 
TOTAL 1.000 
 

a) Determinar a ordem dos genes e construir o mapa genético envolvendo esses três
locos.
(Obs.: Folhas brilhantes  =  gl, virescente = v, sem lígula = lg).
b) Calcular o coeficiente de interferência e interpretar o resultado.
c) Qual o genótipo da planta heterozigótica usada no cruzamento teste?

10. No cromossomo 5 do milho, estão localizados os seguintes genes e respectivas
frequências de recombinação:

lu - gl - 5 gl - ps - 5  lu - ps - 10
lu - vp2 - 9          gl - bv - 13  vp2 - bv - 9
ps - bm - 2          bv - ps - 8  bm - bv - 6

a) Construa o mapa genético, mostrando a posição desses 6 genes.
b) Quais  as  distâncias entre  os genes lu - bm; lu - bv; gl - vp2; gl - bm; vp2 - ps; vp2

- bm?

11. Em tomate, os seguintes genes estão localizados no cromossomo 2, como mostra o
mapa:

                                             m          d   p

               17       21,5  26
Em que:
m - folhas manchadas
d - planta anã
p - fruto piloso

a) A partir do cruzamento mdp
mdpx

MDP
MDP

, qual a  proporção em F2 de indivíduos puros e
de fenótipo:
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1. Folhas verdes, planta alta e fruto liso;
2. Folhas verdes, planta anã e fruto liso.
b) Quais seriam suas respostas para o item a, se o F1 apresentasse constituição Mdp

mDP
?

12. Howes e Lachman, 1974 (The Journal of Heredity, 65:313-4), verificaram que os
alelos recessivos id, a e h que condicionam os fenótipos flores indeiscentes, plantas
sem antocianina e sem pelos, respectivamente, estão situados no cromossomo 11 do
tomateiro, conforme o seguinte mapa genético:

h             a           id

37           57          74,4
a) Esquematize um cruzamento teste envolvendo os três genes  em fase de atração.
b) Considerando que 1.000 indivíduos foram obtidos nesse cruzamento teste, qual o
número esperado de cada fenótipo?  (I=0,2)

13. No cromossomo 3 do milho, ocorrem três genes, conforme o seguinte mapa genético:
                          Cr1             d1               a

                           0            18              111
a) Quais as proporções genotípicas esperadas a partir do cruzamento                                    ?

b) Qual o tamanho da descendência do item a para  se  obter  50 descendentes do
genótipo Cr1 D1 A/cr1 d1 a com 95% de probabilidade?

14. Uma cultivar de caupi, resistente ao Fusarium e aos nematóides que causam galha, foi
cruzada com outra cultivar suscetível tanto ao Fusarium quanto aos nematoides.  Todas
as plantas F1 mostraram-se resistentes aos dois organismos e o retrocruzamento da F1

com a cultivar suscetível produziu 128 plantas resistentes aos dois organismos e 132
suscetíveis aos dois organismos.

a) Formule uma hipótese para explicar a herança desses caracteres.
b) Sugira um procedimento para testar essa hipótese.

1 1 1 1

1 1 1 1

Cr d a cr d ax
cr D A cr d a
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10     EFEITOS DO AMBIENTE
             NA EXPRESSÃO GÊNICA

10.1 INTRODUÇÃO
Na maioria dos exemplos já apresentados, foi considerado que o genótipo é o único

responsável pela produção de um dado fenótipo, independentemente da condição ambiental
em que o organismo se encontra.  No entanto, para a maioria dos caracteres, a expressão
fenotípica é dependente também do ambiente.

A participação do genótipo na expressão do fenótipo é evidenciada em muitas situações,
como, por exemplo, quando semea-se uma semente de feijão e outra de milho num mesmo
solo e em condições ambientais semelhantes, tem-se uma planta de feijão e uma de milho,
cada uma com as características típicas de cada espécie.  Isso ocorre apesar de que, para a
formação das duas plantas, foram utilizados e transformados aparentemente os mesmos
recursos do ambiente, ou seja, nutrientes do solo, água, CO2 e luz.  A transformação dessas
substâncias em duas plantas completamente distintas é possível graças às informações genéticas
específicas, presentes nas células da semente de cada espécie.

Por outro lado, a influência dos fatores ambientais também altera o fenótipo, como
pode ser notado quando semeam-se duas sementes oriundas da autofecundação de uma
planta homozigótica de feijão, sendo uma em solo fértil e a outra na areia.  As duas plantas
resultantes serão bastante diferentes em diversas características, embora ambas sejam
geneticamente idênticas.

Assim, pelo exposto, nota-se que indivíduos geneticamente diferentes desenvolvem-se
de modo diferente no mesmo ambiente, mas também indivíduos geneticamente idênticos
desenvolvem-se desigualmente em ambientes diferentes.  Na realidade, o que ocorre na
expressão de qualquer caráter é uma ação conjunta do genótipo e do ambiente, isto é:

Fenótipo (F) = Genótipo (G) + Ambiente (A) 

10.2 EFEITOS DO AMBIENTE NA MANIFESTAÇÃO FENOTÍPICA
Em seguida, serão comentados alguns exemplos onde se verificam alterações marcantes

nos fenótipos decorrentes da influência de fatores do ambiente, tais como temperatura, nutrição,
luz e hormônios.
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10.2.1 Efeitos da Temperatura
Um exemplo clássico é o efeito da temperatura na cor da pelagem dos coelhos.  O

genótipo chch produz o tipo denominado himalaia e que lembra os animais com pelos
pigmentados (marrom ou preto) apenas nas extremidades do animal, isto é, no focinho, nas
patas, na cauda e nas orelhas.  Na verdade, este fenótipo dos animais chch ocorre quando
eles estão expostos a temperaturas que variam entre 15 e 24°C e resulta da ação do alelo ch,
que é responsável pela produção de um tipo termo-sensível da enzima tirosinase.  Essa enzima
só catalisa a síntese de pigmentos - melanina - nas regiões do corpo em que a temperatura é
inferior a 15°C, como nas extremidades do animal.  Coelhos chch expostos a temperaturas
abaixo de 2°C tornam-se pigmentados em todo o corpo.  Por outro lado, em temperaturas
acima de 29°C, o alelo ch não é ativo e todo o corpo do animal é branco.Veja que o animal
normalmente, só possui as extremidades de cor preta.  Contudo, se o pelo for raspado e
colocado uma bolsa de gelo, por algum tempo, o novo pelo será preto (Figura 10.1).

Outro exemplo que salienta o efeito da temperatura na determinação do fenótipo é o
que ocorre em Primula sinensis, em que algumas variedades produzem flores vermelhas
somente quando cultivadas em temperaturas inferiores a 30°C e flores brancas em temperaturas
superiores.  Já, as variedades de flores brancas, apresentam essa cor em qualquer temperatura.

Nesses exemplos, verifica-se que determinados fenótipos podem ser produzidos tanto
por fatores genéticos quanto ambientais.

FIGURA 10.1. Efeito da temperatura na cor da pelagem dos coelhos himalaias.
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10.2.2 Efeitos da Luz
Um exemplo típico do efeito da luz sobre o fenótipo corresponde à produção de

clorofila nas plantas, que é determinada por genes que só se expressam em presença de luz.
Quando uma planta cresce na ausência de luz, ela fica albina. O fenótipo induzido por fatores
ambientais e semelhante a outro determinado geneticamente é denominado fenocópia.

O fenótipo albino produzido por deficiência de luz é uma fenocópia do mutante albino,
o qual não produz clorofila por uma causa genética.

Em suínos e aves, a síntese de vitamina D também é regulada pela exposição direta dos
animais à luz solar. Animais que são criados em galpões cobertos devem receber suplementação
dessa vitamina, pois, embora possuam a informação genética para sua síntese, falta condição
ambiental favorável para sua expressão.

É importante ressaltar que a variação fenotípica decorrentes das alterações do ambiente
é comumente adaptativa.  Um exemplo interessante é o que ocorre em certas espécies de
Ranunculus.  Essas plantas vivem na água e estão sujeitas a grandes variações, principalmente
na forma da folha.  Elas produzem folhas filamentosas quando submersas e folhas inteiriças
quando estão na superfície da água (Figura 10.2).  Essas formas podem ser alteradas de
acordo com o nível da água.  O significado adaptativo dessa mudança na morfologia da folha
está em se manter um equilíbrio ótimo entre os dois fatores mais necessários à fotossíntese:
luz e água.  Para a folha submersa apenas a luz é um fator limitante.  Em consequência, quanto
maior a superfície da folha em relação a seu volume, maior é a proporção de células e

FIGURA 10.2. Planta aquática (Ranunculus aquatilis) mostrando a grande diferença entre
o formato das folhas flutuantes e das submersas.
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cloroplastos que estão diretamente expostos à luz relativamente fraca que penetra na água.
Por outro lado, a folha não submersa recebe bastante luz, mas pode perder água por meio da
transpiração.  A folha, sendo relativamente compacta, tem a vantagem de reduzir essa perda
de água.

10.2.3 Efeitos da Nutrição
Em coelhos, a gordura dos animais pode ser amarela ou branca.  Essa diferença é

atribuída a um gene, sendo o alelo recessivo a responsável pela gordura amarela.  O alelo
dominante A produz uma enzima específica, que atua sobre a xantofila, que é amarela e é
encontrada nas partes verdes das plantas transformando-a, em uma substância incolor.  Nos
indivíduos aa, não havendo produção da enzima, a xantofila encontrada nos alimentos verdes
é armazenada no tecido gorduroso.  O interessante, contudo, que evidencia o efeito do
ambiente é que se a alimentação dos animais aa for realizada com alimentos não verdes a
gordura será branca, como nos animais A_.  O fenótipo gordura branca, nos animais aa, é
um outro exemplo de fenocópia dos animais portadores do alelo dominante A.

Em plantas, também ocorre alteração na expressão fenotípica, em razão do fator
nutricional.  Assim, por exemplo, com deficiência de nitrogênio no solo as plantas ficam
amareladas, embora possuam informação genética para manifestar a cor verde normal.

10.2.4 Efeitos Hormonais
No milho, ocorrem vários tipos de plantas anãs, sendo cada tipo decorrente de um

controle monogênico.  Alguns mutantes anões, entre eles o braquítico - decorrente do alelo
br2 -, respondem ao tratamento com o hormônio giberelina, produzindo um crescimento
normal.  Também a enxertia sobre plantinhas normais contribui para o crescimento do enxerto
anão, até atingir o porte normal, indicando uma difusão do regulador de crescimento,
provavelmente giberelina, do normal para o anão.  As diferentes mutações para anão
correspondem, portanto, ao bloqueio na formação da giberelina, que deve ser o produto final
de uma via metabólica.  Porém, como são conhecidos vários mutantes para anão e como eles
reagem diferentemente ao tratamento com giberelina, é provável que os vários genes controlem
diferentes passos na síntese da giberelina e de hormônios relacionados.  No milho, quando se
obtém uma planta de altura normal, a partir do tratamento com giberelina de uma plantinha
com constituição genética para anão, tem-se também fenocópia da planta de altura normal,
determinada geneticamente.

Há vários outros exemplos de efeitos hormonais, sendo que um dos mais expressivos
é aquele que afeta a reversão sexual em peixes, mais especificamente em Tilápia, em que
os alevinos tratados com hormônios alteram a proporção sexual. Em plantas de pepino, a
proporção sexual também pode ser alterada por efeitos hormonais. As auxinas, por exemplo,
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contribuem com o maior aparecimento de flores femininas e o contrário ocorre com a
giberelina.

10.3 PENETRÂNCIA E EXPRESSIVIDADE
A penetrância é definida como a porcentagem de indivíduos de uma população com

um dado genótipo, que expressa o fenótipo correspondente.  A penetrância de um genótipo
pode ser completa ou incompleta.  Penetrância completa é quando um genótipo produz o
fenótipo correspondente sempre que estiver presente em condições de se expressar.  Já, a
penetrância é incompleta quando apenas uma parcela dos indivíduos com o mesmo genótipo
expressa o fenótipo correspondente.

A expressividade corresponde ao modo de expressão do genótipo, que pode ser
uniforme ou variável.  Expressividade uniforme ocorre quando um genótipo expressa sempre
um único tipo de fenótipo, de fácil reconhecimento.  Porém, quando a expressão do genótipo
resulta no aparecimento de vários padrões de fenótipos ou vários graus de expressão,
tem-se uma expressividade variável.  Esse caso constitui uma dificuldade para o geneticista
e melhorista, pois, à primeira vista, parece tratar-se de caracteres com controle genético
mais complexo, quando na verdade trata-se de um caráter em que um genótipo apresenta
expressões variadas.

Um exemplo de penetrância incompleta e expressividade variável ocorre na cultivar de
feijão Carioca.  Nessa cultivar existe um alelo dominante L, responsável pela presença de
listras marrons na semente, que tem uma coloração creme-claro.  Observa-se que cerca de
5% das sementes da cultivar não apresentam listras, embora todas sejam homozigóticas para
o alelo L. Assim, a penetrância da classe genotípica L_ é de 95%.  A Tabela 10.1 ilustra as
proporções genotípicas em populações obtidas pelo cruzamento das cultivares Carioca e
Mulatinho.

TABELA 10.1. Proporções fenotípicas nas gerações F1 e F2 obtidas a partir do cruzamento
das cultivares de feijão Carioca e Mulatinho.

Genitores: Carioca x Mulatinho 
Genótipos: LL  ll 
Fenótipos: Com listras  Sem listras 
F1:Genótipo: 
Fenótipos: 

Ll 
95% com listras : 5% sem listras 

F2: Genótipos: 
Fenótipos: 

25% LL 50 L l 25% ll 

Com listras: 23,75% 47,50% 0 
Sem listras: 1,25% 2,50% 25,00% 
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Observe que a penetrância incompleta do genótipo Ll determina segregação fenotípica
na geração F1 e a segregação fenotípica na F2 fica alterada para 71,25% com listras e 28,75%
sem listras.  O padrão de listras conferido pelo alelo L é também variável, pois existem
sementes com apenas traços de marrons, até aquelas quase inteiramente marrons (Figura
10.3).  Portanto, genótipos com alelo L apresentam penetrância incompleta e expressividade
variável.

FIGURA 10.3. Penetrância incompleta e expressividade variável de genótipos com o alelo L
responsável pela presença de listras marrons na semente do feijoeiro.

Os fenômenos de penetrância e expressividade são também muito comuns entre os
animais.  Na Figura 10.4, é mostrado um caso de expressividade variável com relação a
ocorrência de manchas na pelagem de algumas raças de cães.

Os termos penetrância e expressividade são utilizados quando não se conhecem todos
os fatores que afetam a expressão de um determinado genótipo.  Tais fatores podem ser
tanto ambientais como genéticos.  Porém, sempre quando um genótipo apresenta penetrância
incompleta e/ou expressividade variável, a relação gene-caráter fica mascarada pela alteração
da correspondência entre o genótipo e o fenótipo.
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F = G + A + GA 

A interação genótipos por ambientes é um fenômeno amplamente disseminado entre as
plantas e os animais, e inúmeros exemplos são conhecidos.  Ela é o principal complicador do
trabalho dos melhoristas, exigindo que o melhoramento seja conduzido nas condições em
que o genótipo será utilizado. A interação dos genótipos x ambientes é caracterizada quando
o comportamento das raças, linhagens ou cultivares não são consistentes nos diferentes
ambientes, isto é, a resposta de cada genótipo é específica e diferente de outros genótipos às
alterações que ocorrem nos ambientes.

FIGURA 10.4. Exemplo de expressividade na cor da pelagem de cães.  Todos esses cães
possuem o mesmo alelo (SP) responsável pelas manchas na pelagem, veja contudo, a grande
diferença na expressão fenotípica dos animais.

10.4 INTERAÇÃO GENÓTIPOS X AMBIENTES
Até agora foi enfatizado que o fenótipo é o resultado do genótipo + ambiente.  Na

realidade, existe quase sempre um terceiro componente, que é a interação genótipos por
ambientes - GA -; assim, tem-se:
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Uma boa situação para ilustrar a interação é a resistência de plantas a um determinado
patógeno que possui inúmeras raças.  Seja, por exemplo, o caso da resistência do feijoeiro
ao Colletotrichum lindemuthianum, agente causal da antracnose.  Esse é um patógeno
responsável por perdas expressivas na produção de grãos dessa leguminosa.  Em trabalho
realizado na Universidade Federal de Lavras, três linhagens de feijão foram inoculadas com
três raças desse patógeno, sendo obtidos os resultados apresentados na Tabela 10.2.

Compare o comportamento das linhagens Carioca MG e CI 140. Observe que houve
uma inversão de comportamento. A linhagem Carioca MG foi resistente à raça 89 e suscetível
à raça 81 do patógeno e com a CI 140 ocorreu exatamente o contrário. Considerando as
raças do patógeno como um efeito ambiental, tem-se a situação clara da interação dos
genótipos x ambientes, como já mencionado, o comportamento das cultivares não foi
consistente nos dois ambientes. Essa interação pode ser constatada para outros inúmeros
fatores ambientais, tais como fertilidade do solo, umidade, temperatura, fotoperíodo, etc.

TABELA 10.2. Reação de linhagens de feijão a duas raças do agente causal da antracnose.

* S: Suscetível  R: Resistente

Os dados apresentados na Tabela 10.3 ilustram uma situação em que fenótipo = genótipo
+ ambiente + interação dos genótipos x ambientes. Foram avaliadas seis cultivares de feijão
com constituições genéticas diferentes, como evidenciam as produtividades médias de grãos
das cultivares. O efeito ambiental é realçado pela produtividade média obtida em cada
localidade. Em condições de temperatura moderada (Popayan), a produtividade média foi
superior à das outras duas localidades. A interação genótipos x ambientes está também bem
evidenciada.  Veja, por exemplo, que nas condições de altas temperaturas as cultivares com
melhor desempenho foram P 589 e S 215-N.  Essas mesmas cultivares sob condições de
baixa temperatura não chegaram a produzir grãos.  Por outro lado, as cultivares Diacol Andino
e Cargamanto, que praticamente não produziram grãos em alta temperatura, foram as mais
produtivas em baixas temperaturas.

Para a produção de leite, os animais da raça holandesa apresentam genótipo para
maior potencial produtivo. Porém, os animais dessa raça só manifestam esse potencial em
boas condições de manejo.  Nas propriedades rurais em que o manejo não é favorável,
como ocorre em muitas regiões do Brasil, os rebanhos mestiços (híbridos) ou até os de raça

Linhagens Raças do patógeno 
81 89 119 

Carioca   S* S S 
Carioca MG S R S 
CI-140 R S S 
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TABELA 10.3. Produtividade de grãos, em t/ha, de cultivares de feijão testados em três
localidades com diferentes condições de temperatura, na Colômbia ( International Center for
Tropical Agricultur e - CIAT, 1979)

zebuínas, gir leiteiro por exemplo, são os que apresentam maior produção. Na Tabela 10.4,
é evidenciado esse fato, considerando várias características para rebanhos que possuem
diferentes proporções de alelos da raça holandesa e guzerá.  Observe que nas condições de
alto manejo a produção de leite e as demais características são melhores nos rebanhos com
maior proporção de alelos do holandês.  O mesmo não ocorre em condições de baixo manejo.

TABELA 10.4. Resultados médios e desvios padrões para características  da   primeira
lactação  de  vacas  de  rebanhos holandês x guzerá  com  seis proporções  diferentes de alelos,
obtidos em fazendas de alto e baixo nível de manejo.

1/ Nível de manejo;2/ Desvio da estimativa.

Proporção de alelos 
do rebanho holandês 

Características 
Duração da 

lactação (dias) 
 Produção de leite 

(kg/lactação) 
 Produção de gordura 

(kg) 
Alto1/ Baixo  Alto Baixo  Alto Baixo 

H 400 
 37 2/ 

154 
 38 

 3438 
 207 

772 
 390 

 126,6 
 15,4/ 

28,4 
 15,8 

7/8 318 
 20 

289 
 41 

 3076 
 267 

1959 
418 

 118,0 
 8,4 

77,8 
 16,9 

3/4 315 
 26 

275 
 30 

 3322 
 267 

1717 
306 

 133,5 
 10,1 

68,0 
 12,4 

5/8 203 
 23 

260 
 33 

 1622 
 235 

1474 
335 

 53,3 
 9,5 

60,6 
 13,6 

1/2 322 
 20 

307 
 28 

 3235 
 205 

2322 
287 

 141,7 
 8,3 

96,1 
 11,7 

1/4 
225  
 21 

155 
 38 

 1443 
 218 

859 
387 

 60,1 
 8,9 

38,5 
 15,7 

 

Cultivares 
Localidade  

Santa Fé 
(alta temp.) 

Popayan 
(temp. moderada) 

Pasto 
(baixa temp.) 

Média das 
Cultivares 

P 589 2,23 3,10 0,00 1,78 
S 215-N 2,22 2,27 0,00 1,65 
Jamaica 1,53 3,27 0,19 1,66 
Linea 29 2,10 3,22 0,00 1,77 
Diacol Andino 0,02 1,88 1,32 1,07 
Cargamanto 0,02 1,83 0,94 0,93 
Média dos locais 1,35 2,67 0,41  

 



244

Genética na Agropecuária

Esses resultados realçam muito bem a interação dos genótipos por ambientes e mostram a
necessidade de que nas condições do Brasil, onde há uma diversidade muito grande de
ambientes, o rebanho deve ser escolhido em função das condições de manejo predominantes.

10.5 ESTIMATIVAS DE CONTRIBUIÇÃO DO EFEITO DOS
GENÓTIPOS, AMBIENTES E DA INTERAÇÃO GENÓTIPOS X
AMBIENTES

Um dos objetivos da maioria dos programas de melhoramento genético de plantas e
animais é estimar quanto da variação fenotípica se deve à interação.  Por meio dessas
informações, os pesquisadores podem direcionar seus trabalhos visando a atenuar os efeitos
da interação ou até mesmo utilizá-la na obtenção de plantas e animais para condições
específicas.

Essas estimativas são obtidas por meio de uma análise de variância, sendo necessário
que se disponha de uma tabela de dupla entrada, tal como, por exemplo, cultivares de plantas
ou raças de animais avaliadas em alguns ambientes.  Seja, por exemplo, a avaliação de três
cultivares de arroz em três localidades do Estado de Minas Gerais (Tabela 10.5, caso A).
Com base nessa tabela, pode-se estimar a soma de quadrados totais (SQT), a soma de
quadrados decorrente de cultivares (SQC) e a soma de quadrados decorrente dos locais
(SQL).  Pela diferença SQT - SQC - SQL, obtém-se a soma de quadrados da interação
cultivares x locais (SQCL).  No exemplo tem-se:
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Como se observa nessa situação a interação foi nula, isto é, o comportamento das
cultivares de arroz foi consistente nos três locais.  Na Figura 10.5a, são mostrados graficamente
os resultados obtidos.  Novamente, é fácil ver que o comportamento das cultivares é
consistente.  Só não ocorreu interação porque as três retas foram paralelas.

Vejamos, agora, os resultados obtidos em outros três locais, envolvendo as mesmas
três cultivares, Tabela 10.5 (caso B).  Nesse exemplo, tem-se as seguintes somas de
quadrados:



245

Efeito do Ambiente na Expressão Gênica

Nesse caso, há interação.  Veja no gráfico, Figura 10.5b, que as três retas não são
paralelas.  É visível, entretanto, nesse caso que a interação não mudou a classificação das
cultivares em função do local.  A “Guarani” foi a melhor cultivar em todos os três locais.
Nessa situação, a interação é denominada de simples.

Seja novamente a avaliação das três cultivares em outros três locais, Tabela 10.5(caso
C) e Figura 10.5c.  Nessa situação, tem-se:

SQL = 1,6689 

SQCL = SQT - SQC - SQL = 0,0977 

SQT = 1,2422 

SQCL = 0,8310 

SQL = 0,2956 

SQC = 0,1156 

TABELA 10.5. Produtividade de grãos de arroz (t/ha) em algumas localidades do estado de
Minas Gerais.

SQT = 2,5022 

SQC = 0,7356 

Caso A 

Cultivares Locais Totais A B C 
Guarani 2,5 3,0 2,0 7,5 
Douradão 2,0 2,5 1,5 6,0 
IAC-47 1,5 2,0 1,0 4,5 
Totais 6,0 7,5 4,5 18,0 
Caso B     
 D E F  
Guarani 3,0 2,5 1,7 7,2 
Douradão 2,5 2,2 1,4 6,1 
IAC-47 2,0 1,8 1,3 5,1 
Totais 7,5 6,5 4,4 18,4 
Caso C 
 G H I  
Guarani 3,0 2,0 2,4 7,4 
Douradão 2,5 2,5 2,2 7,2 
IAC-47 2,0 1,8 2,8 6,6 
Totais 7,5 6,3 7,4 21,2 
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FIGURA 10.5. Produtividade de grãos (t/ha) de cultivares de arroz avaliadas em diferentes
localidades.  A) - sem interação; B) - interação simples; C) - interação complexa.

A interação foi mais expressiva que as fontes de variação, locais e cultivares.  Observe
que houve uma inversão na classificação das cultivares de acordo com o local.  Essa é uma
interação complexa e tem efeitos expressivos dificultando o trabalho dos melhoristas.  Existem,
contudo, procedimentos que não serão comentados aqui, que possibilitam atenuar os efeitos
desse tipo de interação.

De tudo o que foi mostrado, ficou evidente que tanto o genótipo como o ambiente têm
um papel decisivo na manifestação fenotípica.  De nada vale um genótipo superior quando o
ambiente é desfavorável, como também não adianta muito melhorar o ambiente se o genótipo
não é o adequado.  Enfim, os resultados mostram a necessidade de conduzir os programas
de melhoramento ou adquirir animais matrizes nas condições mais próximas possíveis que os
descendentes encontrarão para o seu crescimento e desenvolvimento.

H IG
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PROBLEMAS PROPOSTOS

1. No coelho himalaia, os animais são brancos com as extremidades escuras decorrentes
da presença de melanina no pelo.  Se for retirado o pelo branco do dorso do animal,
por exemplo, e esse animal for colocado em um local com temperatura baixa, o novo
pelo que irá crescer na região depilada será escuro como nas extremidades do corpo.
Sugira uma explicação para esse fenômeno.

2. Quando se corta a grama e se amontoa o material cortado em um determinado local
desse gramado, por algum tempo nota-se que sob o material cortado a grama que se
desenvolve é albina.

a) Como pode ser explicado esse fato?
b) Se for encontrado nesse mesmo gramado algumas plantas albinas, mesmo expostas
ao solo, qual é a explicação para esse fato?
c) Como se denominam as plantas albinas por ausência de luz?

3. Os resultados médios obtidos em kg/ha para cinco cultivares de feijão, avaliados em
quatro localidades do Estado de Minas Gerais, no período de 1985/86, foram os
seguintes:

 Locais 
Cultivares Caldas Ponte Nova Machado Governador Valadares Média 

ESAL 502 1.825 2.193 169 1.729 1.479 
ESAL 505 2.329 1.807 281 2.086 1.626 
ESAL 506 2.216 1.709 449 2.188 1.640 
ESAL 508 2.199 1.575 429 1.704 1.477 
Carioca 1.774 1.675 347 1.948 1.436 
Média 2.069 1.792 335 1.931 1.532 

 
a) Quais resultados indicam a existência do efeito do ambiente  na expressão do genótipo
para a produção de grãos?
b) Quais resultados indicam a existência do efeito do genótipo?
c) Esses resultados indicam a existência de interação  cultivares x locais?  Justifique sua
resposta.
d) Qual a importância para os melhoristas de feijão da  avaliação de cultivares em mais
de um local?
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4. Utilizando os dados do problema 3, sugira valores para a produtividade média das
cultivares em Machado, de modo que não ocorra interação genótipos x ambientes,
com a localidade de Caldas.  Considere que não há alteração das médias de produção
dessas duas localidades.

5. Nos gráficos, são representadas as produtividades de grãos em t/ha, de duas cultivares
de arroz - Alto Paranaíba e IAC 47 -, cultivados em três localidades:

Interprete os três gráficos considerando a ocorrência ou não de interação cultivares x locais.

6. Em um experimento conduzido na UFLA em 1981/82, foram avaliados algumas
cultivares de feijão em consórcio com o milho e em monocultivo.  As produtividades
médias de grãos, em kg/ha, de oito cultivares nos dois sistemas de plantio foram as
seguintes

Cultivares Sistema de plantio 
 Monocultivo (M) Consórcio (C) C/M % 

Venezuela 63 1.413 502 35,5 
Moruna  828 322 38,9 
ESAL 1  958 374 39,0 
Carioca  831 292 35,1 
Roxo PV  807 601 74,5 
Linea a 1.584 671 42,4 
Pintado  630 515 81,7 
IPA 1.300 950 73,1 
Média 1044 528  
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a) Esses resultados indicam a existência de interação cultivares x sistemas de cultivo?
b) Qual a implicação prática desses resultados?

7. As produtividades médias de grãos de café beneficiado em kg/ha, de três progênies
obtidas durante 6 anos, em Campinas, São Paulo, foram as seguintes:

Ano da colheita 
Progênies 

1 2 3 4 5 6 
Média 

C 848 229,6 879,2 841,1 1.535,2 1.688,8 2.887,5 1.343,7 
C 376-1 706,4 818,3 1.158,1 1.152,7 1.983,8 2.134,4 1.325,7 
MP 376-4 589,8 897,2 1.195,8 2.936,9 1.935,7 5.080,1 2.105,8 
 

a) Ocorreu interação progênies x anos?  Justifique sua resposta.
b) Como pode ser interpretado esse resultado, em termos de recomendação para os
cafeicultores?

8. Quando se estudou a herança do vírus do mosaico da ervilha,verificou-se que ela é
monogênica, sendo a resistência decorrente do alelo recessivo.  No entanto, nesses
estudos, sempre era verificado um número de plantas suscetíveis menor do que o
esperado na F2.

a) Qual seria a explicação para esse resultado na F2?
b) Posteriormente, foi verificado que, se a F2 fosse inoculada e mantida numa temperatura
de 18°C ou menos, a resistência mostrava-se controlada por um alelo dominante.
Porém, se a F2 fosse mantida à temperatura de 27°C, a resistência era controlada pelo
alelo recessivo.  Quais suas conclusões sobre esses fatos?  Qual sua nova conclusão
sobre o item a?

9. A cultivar de feijão pintado apresenta grãos de cor creme com manchas vermelhas.
No entanto, as sementes apresentam normalmente uma certa variação no padrão de
manchas e até mesmo a sua ausência.  Essa variação na expressão fenotípica, às
vezes, é responsável pela eliminação do lote de semente, com o argumento de que
se trata de uma mistura varietal.  Como proceder para verificar se o caso considerado
foi decorrente da penetrância incompleta e expressividade variável ou uma mistura
de genótipos?

10. Em alguns animais, a suscetibilidade a determinados patógenos é geneticamente
controlada.  Contudo, frequentemente animais com o mesmo genótipo manifestam
diferentes gradações do sintoma da doença.  Como pode ser explicado esse fato?
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11. A seguir são apresentados os resultados obtidos da produção de leite (kg/lactação) de
alguns rebanhos de bovinos avaliados em três propriedades do Sul de Minas Gerais.

Propriedades Rebanho 
A B C 

Holandês puro (H) 6000 4000 3000 
Gir leiteiro (G) 3000 2800 2700 
1/2 G x 1/2 H 5000 3800 3600 
3/4 H + 1/4 G 5500 3500 3200 
 

a) Considerando o fenótipo, produção de leite, quais são as causas de variação que
ocorreram?
b) Quais as implicações desse resultado para os pecuaristas?

12. Na V&M Florestal, algumas espécies de Eucaliptus foram avaliadas em três locais no
estado de Minas Gerais.  Os resultados médios do volume de madeira (m3/ha) aos 6
anos de idade, foram os seguintes:

Locais Espécies 
Paraopeba Curvelo Bocaiuva 

E. grandis 40 22 12 
E. camaldulensis 60 52 28 
E. citriodora 45 35 18 
E. cloeziana 55 45 30 
 

a) Quais foram os fatores que contribuíram para a variação na expressão fenotípica
(volume de madeira)?
b) Quais as implicações desse resultado para a empresa florestal?

13. Em bovinos de raça Charolês, foi verificado que a artrogripose, doença que afeta a
circulação dos animais, é controlada por um alelo recessivo que apresenta penetrância
incompleta e expressidade variável, o que isso significa?






