
Interação Gênica 

Ocorre quando dois ou mais genes  agem 
na determinação de uma mesma 

característica.  



Tipos de Interação 

1. Interação não-epistática. 
 

2. Epistasia ou Criptomeria. 
 

3. Herança Quantitativa, Poligênica ou 
Multifatorial. 
 
 



Interação não-epistática 

Um gen agindo isoladamente determina 
um certo efeito. Um outro gen , também 

agindo isoladamente, determina um 
efeito diferente. Quando estes dois 

genes estiverem ativos ou inativos, em 
um mesmo genótipo, teremos mais dois 

fenótipos diferentes.  



Exemplo1: Forma da crista em galináceos. 
 
 

Genótipo Fenótipo 

R_ ee CRISTA ROSA 

rrE_ CRISTA ERVILHA 

R_E_ CRISTA NOZ 

rree CRISTA SIMPLES 





Problemas 

1. Em galinhas, a presença do alelo E 
determina crista ervilha e a presença do 
alelo R, crista rosa. Se ambos os alelos 

dominantes estiverem presentes, a 
crista é do tipo noz . A ausência de 

ambos os alelos dominantes determina 
crista simples. Qual a proporção 

fenotípica resultante do cruzamento 
Eerr com eeRr? 

Resp.: ¼ noz, ¼ ervilha, ¼ rosa e ¼ simples. 



Problemas 

2. Um galo de crista noz, diíbrido, cruzou 
com uma galinha de crista simples. Qual a 
probabilidade de nascerem três pintos, 
sendo dois machos de crista noz e uma 

fêmea de crista rosa? 

Resp.: 3/512. 



Exemplo2: 
Cor das penas em 

piriquitos 



Epistasia ou Criptomeria 

Tipo de interação em que um par de 
alelos atua sobre outro par de alelos, 

inibindo sua expressão. 

• Epistáticos: Genes controladores. 
• Hipostáticos: Genes controlados.  



Epistasia Dominante 
Ocorre quando um gene dominante 

impede o efeito de outro gene. 

Exemplo1: cor da abobrinha. 
V – cor amarela 
v – cor verde 
C – inibe a manifestação de cor (branca) 

Fenótipos Genótipos 

Branca C_V_ ou C_vv 

Amarela ccV_ 

Verde ccvv 



Epistasia Dominante 

Exemplo2: cor das penas em galinhas. 
C- produção de cor. 

I- gene epistático sobre C. 

Fenótipos Genótipos 

Coloridas C_ii 

Brancas C_I_ 

ccI_ 

ccii 



Galináceos  da variedade 
Leghorn (branca por 

causa do alelo I) e 
variedade Wyandotte 
(branca por causa da 

falta do alelo C)  



Observação 

Alguns autores chamam o último caso de 
interação dominante e recessiva, pois a 

cor branca pode surgir tanto por 
epistasia dominante, por causa da 

presença do alelo I, como pela presença 
de dois alelos recessivos – cc. 



Problema 

Em galinhas da raça Leghorn, o gene C 
determina a manifestação de cor, porém 

é inibido pelo alelo I, que é epistático 
sobre ele. Um galo branco, cruzado com 
uma galinha branca, produziu em F1 50% 
de aves brancas e 50% de aves coloridas. 

A provável fórmula genética deve ser 

a) Iicc x iicc 
b) IiCc x iicc 
c) IiCC x iicc 

d) iiCc x iiCc 
e) IICC x iicc 



Epistasia Recessiva 
Ocorre quando um par de alelos recessivos 

impede o efeito de outro gene. 

Exemplo: Cor do pelo em camundongos 
A – cor aguti (preto com uma faixa amarela) 
a – cor preto (uniforme) 
C – inibe a manifestação de cor (albino) 

Fenótipos Genótipos 

Aguti A_C_ 

Preto aaC__ 

Albino A_cc ou aacc 



Exemplo2: Cor do pelo em cães labradores 
 
B – cor preta 
b – cor chocolate 
E – Depósito de cor preta ou marrom  
e – Impede o depósito de cor (dourado) 
 

Fenótipos Genótipos 

Preto B_E_ 

Dourado          

(nariz preto)  

B_ee 

Chocolate bbE_ 

Dourado          

(nariz marrom) 

bbee 



Interação  
Gênica em 
labradores 



Exemplo3: Efeito Bombaim 
 

IA – aglutinogênio A. 
IB – aglutinogênio B. 

IA IB– aglutinogênio A e B. 
O – Ausência de algutinogênio. 
H – Produção de aglutinogênio. 
h – Ausência de aglutinogânio  

 
Fenótipos Genótipos 

Tipo A H_IA_ 

Tipo B H_IB_ 

Tipo AB H_IAIB 

Tipo O H_ii 

Falso O hh__ 



Problema 

Uma mulher indiana de tipo sanguíneo O 
casou-se com um homem de tipo 

sanguíneo B. Eles tiveram um filho de 
tipo sanguíneo A. Conhecendo os tipos de 
epistasia e o efeito Bombaim, determine 

o genótipo do filho do casal. 

Resp.: HhIAi 



Atualidades: 

Epistasia e a Cor dos Olhos em Humanos 

O (OCA2) – Produção de melanina na íris. 

o- Azul (albinismo oculocutâneo tipo II.) 

h (HERC2) – Gene epistático sobre O. 

Fenótipos Genótipos 

Castanho H_O_ 

Azul H_oo 

Azul hh__ 

Um casal de olhos azuis pode ter filhos de olhos 
castanhos? 

hhOo x Hhoo 



Epistasia Recessiva Duplicada 
Ocorre quando qualquer um dos alelos recessivos 
de um par, quando em homozigose, é epistático 

sobre o alelo dominante de outro par. 

Exemplo1: Ervilha-de-cheiro (Lathyrus odoratus) 
A e B – flores roxas 
a e b– flores brancas 

Fenótipos Genótipos 

Flores roxas A_B_ 

 

Flores brancas 

A_bb 

aaB_ 

aabb 



Observação 

Alguns cientistas chamam esse tipo de 
interação de polimeria de genes 
complementares, pois podemos 

considerar que os dois alelos dominantes 
se complementam, originando um 

fenótipo diferente. 



Problema 
(UFU-MG - Adaptada) No homem, a surdez 

congênita (hereditária)  é causada por 
homozigose de um dos dois genes recessivos d 

ou e. São necessários os dois genes 
dominantes D e E para audição normal. 

Fernando, que é surdo, casou-se com Lúcia, que 
também é surda. Tiveram seis filhos, todos de 
audição normal. Portanto, qual deve ser o tipo 

de epistasia e o genótipo dos seus filhos? 

Resp.: Epistasia recessiva duplicada e DdEe. 



Herança Quantitativa 

Os genes de dois ou mais pares contribuem no mesmo 

sentido para uma dada manifestação, devendo cada 

gene dominante dar a sua contribuição para aumentar 

a expressividade do fenótipo. 



Ex1: Cor da Pele 

Genótipos Nº de genes 

dominantes  

Fenótipos 

AABB 4 Negro 

AaBB 

AABb 

3 Mulato-escuro 

AAbb 

aaBB 

AaBb 

 

2 

 

Mulato-médio 

Aabb 

aaBb 

1 Mulato-claro 

aabb 0 Branco 



Ex2: Cor dos olhos 



As características determinadas por 

herança quantitativa são fortemente 

influenciadas pelo ambiente. 



Número total de fenótipos em F2: 

Nº total de genes + 1 

Ex: AABB = 4 genes 

 

Fenótipos: 4 + 1 = 5 



Número de pares de genes 

envolvidos: 

X-1 
2 

Onde X é o total  de fenótipos diferentes 

em F2. 



Genótipos Nº de genes 

dominantes  

Fenótipos 

AABB 4 Negro 

AaBB 

AABb 

3 Mulato-escuro 

AAbb 

aaBB 

AaBb 

 

2 

 

Mulato-médio 

Aabb 

aaBb 

1 Mulato-claro 

aabb 0 Branco 



Número de classes genotípicas: 

3n 

Onde n é o número de pares de genes 

envolvidos. 





Pode-se deduzir o número de pares de 

genes baseando-se nas proporções de 

manifestações extremas em F2, que 

obedece a fração: 

_1_ 
4n 

Ex: Num caso de herança quantitativa, se obtivermos 

em F2 a proporção de 1/64 indivíduos da classe 

fenotípica de menor expressividade, quantos gametas 

estão envolvidos? 

Resp.: 3 pares de genes 



Os fenótipos extremos se 

apresentam em menor 

número que os fenótipos 

intermediários  

(Curva de Gauss ou  

Curva de Distribuição 

Normal) 



Contribuição de cada gene dominante: 

C =V 
     T 

Onde: 

C = Contribuição 

V = Variação 

T = Total de genes envolvidos 



Problemas 
Alguns coelhos têm orelha com 10cm de comprimento, 

enquanto outros têm com 5cm de comprimento. 
Quando se cruzam os dois tipos, surge uma geração F1 
em que todos os coelhos possuem orelhas com 7,5 de 
comprimento. Em 1024 coelhos obtidos em F2, 4 deles 

tiveram orelhas com 5 cm. 
a) Qual o número de pares de genes envolvidos neste 

caso? 
b) Quantos centímetros devem medir as orelhas de um 

coelho que tenha o genótipo aaBBccdd? 

Resp.: 4 pares de genes e 0,6 cm. 



Problemas 
Em certa espécie de milho, a altura do pé varia de 
90cm a 210cm, com intervalos de 20 cm entre cada 

altura. Responda: 
 

a) Quantos alelos estão envolvidos na altura do milho? 
 

b) Quais os genótipos possíveis para uma planta com 
110 cm de altura? 

Resp.:  
a) 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210. 

b) Aabbcc, aaBbcc ou aabbCc 



Problemas 
Considere que, no arroz, a altura da planta seja um 

caso de herança quantitativa que envolve quatro pares 
de alelos. Os indivíduos de 150 cm de altura 

apresentam genótipo AABBCCDD e os indivíduos com 
90 cm de altura apresentam genótipo aabbccdd. 

 
a) Qual a contribuição de cada alelo efetivo? 

 
b) Determine a altura esperada e o genótipo dos 
descendentes do cruzamento de uma planta de 150 

cm com uma outra de 90 cm. 

Resp.:  
a) 7,5 cm. 

b) 120 cm e AaBbCcDd. 
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