
Transmissão das características hereditárias 

 

Conceito de Linha pura – Indivíduos que cruzados entre si, originam sempre descendentes 

iguais entre si e iguais ao progenitor, para o carater considerado. 

 

A ervilheira: 

 

- Corola da Flor 

 Vermelha – V 

 Branco – v 

 

Fenótipo: Vermelho 

 

(V,V) – (Homozigótico) 

(V,v) heterozigótico 

Fenótipo Branco 

(v,v) – Homozigótico 

 

Monibridismo 

 

Cruzamento parental:    VV vs vv 

F1:                                           Vv 

F2: VV,Vv,Vv,vv 3:1( 3 vermelho, 1 branco) 

 

Retrocruzamento ou cruzamento teste: 

 

 P - Branco vs Vermelho 

F1- 50 % de flores brancas e 50% de flores vermelhas. 

 

Logo as flores brancas são: vv e as flores vermelhas apenas podem ser: Vv, pois o individuo que 

tinha a cor vermelha era heterozigótico! 

 



 

Diibridismo:  

 

Proporção: 9:3:3:1 

 

 

 

Dominância incompleta: 

- Individuo heterozigótico – fenótipo intermedio; 

 Nenhum alelo domina totalmente sobre o outro; 

(ex: bocas de lobo -->) 

 

Proporção: 1:2:1 



Co-dominância 

Heterozigótico- 2 fenótipos simultaneamente; 

-Nenhum alelo domina; 

-Ambos se expressam completamente; 

 

 

Ex:Bovinos --> 

 

 

 

Alelos múltiplos 

- Herança determinada por 3 ou mais alelos que condicionam um só caráter. 

- Genótipo – 2 alelos ( masculino e feminino) 

- Surge novos alelos por mutações que provocam alterações numa proteína original. 

- Constitui uma vantagem adaptativa e evolutiva, na medida que constibrui para o aumento da 

biodiversidade. 

Ex:pelagem dos coelhos. 

Existem quadro variedades: 

 Cinzento( selvagem); 

 Himalaias; 

 Chinchila; 

 Albino; 

A dominância é por esta ordem: 

Selvagem – chinchila – himalaia – albino 

Fenotipo e genótipos 

Selvagem – CC, Ccch, Cch, Cc 

Chinchila – cch cch ,cchch,cchc 

Himalaia – chch , chc 

Albino – c 

 

 

 



 

 

 

Epistasia ou interação génica 

- A expressão dos alelos de um locus 

depende dos alelos presentes no 

outro locus 

- Os dois genes controlam uma única 

característica; 

Caso dos periquitos: 

-- Na cor das penas intervém mais que um 

parte de genes alelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alelos letais 

- Provoca a morte ou o não 

desenvolvimento do embrião 

-Determinam um desvio das 

proporções fenotípicas esperadas, 

geralmente 2:1.´ 

 

 

 

 

 

 



Hereditariedade Humana 

 

Porque é difícil estudá-la? 

 Ciclo de vida longo; 

 Pequeno numero de descendentes; 

 Elevado nº de cromossomas; 

 Impossibilidade de cruzamentos experimentais; 

Técnicas usadas para estudar: 

 Analise do Cariotipo; 

 Analise de Proteínas; 

 Analise do DNA; 

 

Genética molecular – Resolução no diagnostico e despiste de doenças genéticas; 

 

 

Arvores genealógicas, heredogramas ou pedigree 

 

- Usadas para mostrar a transmissão de certos caracteres através de gerações. 



Genes dominantes versus Genes recessivos 

 

Dominante                               

- Lóbulo Solto; 

-Cabelo Castanho; 

- Linha cabelo em bico; 

- Sardas; 

-Olhos escuros; 

-Orelhas longas 

-Capacidade para enrolar a língua; 

-Queixo fendido; 

 

Recessivo 

-Lóbulo aderente 

-Cabelo louro 

-Cabelo reto 

-Sem sardas 

-Olhos claros; 

-Orelhas curtas 

-Não conseguir enrolar a língua 

- Queixo redondo 

 

Algumas doenças que podem ser passadas de 

geração em geração 

Fenilcetonuria 

- Doença caracterizada pelo defeito ou ausência da 

enzima fenilalanina hidroxilase 

 

Afeta o desenvolvimento do sistema nervoso 

central: Provoca atrasos mentais e problemas psicomotores; 

( Teste do pezinho – deteção) 

- Condicionada por genes autossómicos recessivos; 



Albinismo 

- Doença rara que resulta da incapacidade de produzir o pigmento da pele chamado melanina. 

 

Como identificar um alelo autossómico recessivo 

- Os indivíduos de ambos os sexos são igualmente afetados 

- Os indivíduos portadores heterozigóticos têm um fenótipo normal; 

- A maioria dos indivíduos que manifesta a doença resulta de pais normais; 

- Se dois progenitores manifestam a doença todos os seus descendentes apresentam essa 

anomalia; 

- A anomalia pode não se manifestar durante uma ou mais gerações. 

- Cruzamentos parentais aumentam o número de descendentes afetados; 

 

Como identificar um alelo autossómico dominante 

 

- Homem e Mulher são igualmente afetados; 

- Anomalia tende a aparecer de geração em geração; 

- Os heterozigóticos manifestam a anomalia; 

- Quando um individuo apresenta a anomalia, pelo menos um dos seus progenitores também a 

possui; 

- Se um dos progenitores manifestar a doença, 50% dos seus descendentes poderão 

apresentar essa anomalia; 

 

Genética Humana ligada ao sexo 

- A Mulher apresenta dois cromossomas sexuais idênticos (xx)- homogametica- podendo ser 

homozigótica ou heterozigótica; Os seus gametas terão sempre o cromossoma X 

O Homem apresenta um cromossoma X e um Y- heterogamético. Os seus gametas serão 

metade com o cromossoma X e metade com o Y. 

 

1-Herança ligada ao sexo 

 Genes localizados na porção não homologa do cromossoma X. 

 Quando dominantes, o carater é transmitido pelas mães a todos os descendentes e 

pelos pais somente ás filhas; 

 Quando recessivos, o caráter é transmitido pelas mães aos filhos homens. As meninas 

só terão a característica se o pai também a tiver. 

(Ex: Daltonismo e Hemofilia). 



-->A hemofilia e o daltonismo são anomalias hereditárias causadas por alelos recessivos 

localizados no cromossoma X. 

-->Da análise da transmissão hereditária deste tipo de alelos pode concluir-se que: 

 Afeta com muito maior frequência os homens; 

 As mulheres heterozigóticas (portadoras) não manifestam a característica; 

 Os homens que manifestam a característica transmitem o alelo apenas ás filhas. 

 Uma mulher que manifeste a característica é filha de um pai afetado e de um mãe 

afetada ou portadora. 

 

Transmissão de alelos dominantes ligados ao cromossoma X 

Exemplos de algumas doenças: 

 Síndrome de Dett. 

 Raquitismo 

 Hipofosfatémico. 

 

Herança restrita ao sexo 

- Localizado na porção não homologa do cromossoma Y – genes holãndricos. 

 

 

Herança influenciada pelo sexo 

- Genes localizados em genes autossómicos que sofrem influencia das hormonas sexuais; 

- Comportamento diferente em cada sexo, agindo como dominante num e como recessivo 

noutro ( variação de dominância). 


