
Aula 7 – Mutação 



Importância da Mutação 

• Fonte de variabilidade genética 

– Matéria-prima para a evolução 

 

• Sem a mutação não existiriam alelos 

– Populações não seriam capazes de se 

adaptar às mudanças ambientais que 

ocorrem ao longo do tempo 



Tipos de Mutação 

• Mutações podem ser de dois tipos principais 

 

1. Mutação gênica ou mutação de ponto 

– Alterações em um número reduzido de 

nucleotídeos da molécula de DNA 

 

2. Mutação cromossômica ou aberração 

cromossômica 

– Mutações que alteram o número ou a estrutura 

dos cromossomos de maneira visível ao 

microscópio 



Mutação Gênica ou de Ponto 

 

• Alterações na sequência de nucleotídeos, que 

alteram a sequência de aminoácidos na cadeia 

polipeptídica, levando a alterações fenotípicas 

– Exceções: mutações neutras, sem efeito no fenótipo 

 

• Tipos de alteração: adição, deleção e 

substituição de bases 



Anemia falciforme 





Mutações Cromossômicas 

 

• Ocorrem em nível de cromossomo 

 

• Mutações numéricas 

– Variações no número de cromossomos 

 

• Mutações estruturais 

– Variações na estrutura dos cromossomos 



Mutações Cromossômicas 

• 1. Numéricas 

– Alterações no número cromossômico 

 

– Euploidias – células ou organismos nos 

quais o número de genomas (n) ocorre em 

múltiplos inteiros (n, 3n, 4n, 5n, etc.)   

 

– Aneuploidias – ganho ou perda de um 

cromossomo individual (não de conjuntos 

cromossômicos completos) 



Aberrações Numéricas 

• Também denominadas poliploidias 

 

• Importantes para a agricultura  

– 60% das plantas cultivadas têm origem poliploide 

 

• Maior número de cromossomos 

– Em geral: frutos, folhas e raízes maiores 

– Maior produtividade 



Poliploidia 



Poliploidia 

Aumento no 

tamanho dos 

estômatos 

foliares 



Poliploidia 

2n 4n 



Euploidias 

• Autopoliploidia – indivíduos com três ou mais 

genomas idênticos 

• Exemplo: banana (AAA – 3n) 

 

• Diferentes níveis de ploidia  

– n   -> haploide (A) 

– 2n -> diploide (AA) 

– 3n -> triploide (AAA) 

– 4n -> tetraploide (AAAA) 

– 6n -> hexaploide (AAAAAA) 



Euploidias 

Um autotetraplóide AAAA se origina 

diretamente de um diplóide AA, pela duplicação  

de seu número de cromossomos ou pela união de  

2 gametas diplóides (não reduzidos).   



Exemplos: 

 Triplóides (3n) 

 

Quando plantas tetraplóides (4n) ou diplóides (2n) 

com gametas não reduzidos, ou seja, que produzem 

gametas 2n viáveis, que se unem na fertilização 

com gametas haplóides (n). 

 

Triplóides são estéreis devido à irregularidade na 

meiose.  

 

Os triplóides crescem vigorosamente e dão frutos 

grandes com pouca ou nenhuma semente. Para se 

estabelecer na natureza a planta se propaga 

vegetativamente. 



Euploidias 

• Melancia sem semente: triploide 

– Cruzamento de plantas 2n com plantas 4n 

– Mais saborosa e com mais polpa 



Euploidias 

• Beterrabas açucareiras triploides 

– Superiores às diploides: maior produção de açúcar 

e peso das raízes 



Esquema de obtenção de um autotetraplóide 



Autotetraplóides (4n) 

• Frequentemente se originam a partir de uma 

duplicação de diploides 

– Aparecem com maior frequência na natureza 
 

• Orquídeas: flores de maior 

tamanho, intensificação do 

colorido e durabilidade das 

flores, além de maior 

resistência a doenças 
 

• Rosas: folhas e flores maiores (gigantismo) 

• Tomate tetraploide: mais rico em vitamina C 

 



Autotetraplóides (4n) 

• Gramíneas forrageiras (braquiárias, colonião, jaraguá): 

produzem mais massa verde (forragem) 

• Seringueira autotetraploide: produz mais borracha 

(maior crescimento e diâmetro dos vasos laticíferos) 



Euploidias 

• Alopoliploidia – indivíduos com dois ou mais 

genomas diferentes 

• Uma espécie nova é formada pela união de dois 

genomas distintos 

– Exemplo: algodão 

   (Gossypium) 

 

 

 

• G. herbaceum e G. arboreum (diploides): Velho Mundo 

• G. barbadense e G. hirsutum (alotetraploides): Novo Mundo 

 



Euploidias 

G. arboreum G. herbaceum 

2n = 26 (genoma AA) 



Euploidias 

G. barbadense G. hirsutum 

2n = 52 (genoma AADD) 



Esquema de obtenção de um alotetraplóide 



Euploidias 

Origem do 

trigo 
Exemplo de 
 
Alopoliplóide 



Origem do café (alopoliplóide) 

Coffea canephora (2n = 22) Coffea eugenioides (2n = 22) x 

Híbrido (2n = 22) 

Duplicação cromossômica natural 

Coffea arabica (2n = 44) 



Plantas com Origem Poliploide 

Cultura 2n Tipo de poliploidia 

Alfafa 32 Autotetraploide 

Banana 33, 44 Autotriploide/Alotriploide 

Café 44 Alotetraploide 

Algodão 52 Alotetraploide 

Amendoim 40 Alotetraploide 

Aveia 42 Alohexaploide 

Batata 48 Autotetraploide 

Cana-de-açúcar 40-200+ ??? 

Morango 56 Autooctaploide 

Trigo (T. aestivum) 42 Alohexaploide 



Mutações Cromossômicas 

• 2. Aberrações estruturais 

– Afetam a estrutura dos cromossomos, ou 

seja, o número ou o arranjo dos genes nos 

cromossomos 

 

• Deficiência ou deleção – é a 

perda de uma porção maior 

ou menor do cromossomo, 

resultando na falta de um ou 

mais genes 



Aberrações Estruturais 

• Duplicação – é a presença 

de uma porção extra de 

cromossomo, resultando 

na repetição de um ou 

mais genes 



Aberrações Estruturais 

• Inversão – surge quando há duas fraturas 

num determinado segmento de cromossomo, 

seguidas da soldadura do fragmento mediano, 

porém em posição invertida 



Aberrações Estruturais 

• Translocação – ocorre quando dois 

cromossomos não-homólogos quebram 

simultaneamente e trocam segmentos 





Elementos de Transposição 

 

• Transposons 

 

• Elementos genéticos móveis capazes de 

mudar de posição dentro de um cromossomo 

ou de passar de um cromossomo para outro, 

independente de haver homologia entre as 

regiões em que estão inseridos e a que se 

destinam 



Elementos de Transposição 

Enzima 

transposase 

O transposon é cortado e 

inserido em novo local (neste 

caso, dentro de um gene) 



Elementos de Transposição 

Tipos de 

Elementos 

móveis 

Retrotransposon Transposon 



Elementos de Transposição 

Cevada Arroz Sorgo Milho 

• Laranja: genes 

• Verde: elementos transponíveis 



Milho -> Inserção de um transposon na região regulatória 
do gene tb1 -> reprime o crescimento de meristemas 
axilares e elongação dos ramos, pelo seu efeito repressor 
do ciclo celular 



 

 

 

Uvas cultivadas  grande diversidade da cor 

do fruto, incluindo: vários tons de preto, 

vermelho, rosa, cinza, branco, e tipos com 

polpa pigmentada. E existem mutantes para 

diferentes colorações em muitas variedades. 



Antocianina → coloração dos frutos 

 

Controlado por um único loco dominante 

 

 

 Fruto branco é recessivo (inserção de  

um retro-transposon na região promotora) 

 

 



                Gene VvmybA1 

 

Variação no loco causada por uma combinação 

de fatores: 

→ inserção e excisão de um retro-transposon 

(Gret1) na região promotora 

→ mutações adicionais 

 

Fenótipo original → frutos brancos, com Gret1 

Mutante Gret1 → frutos vermelhos, sem Gret1 

Mutações adicionais → variações do vermelho 

(uvas pretas) 





Mutações 

• Em genética, para considerar qualquer alteração, 

precisamos ter um ponto de referência 

 

• Nosso ponto padrão é o tipo selvagem 

 

• Um organismo, ou célula, cujo fenótipo alterado 

é atribuível a uma mutação é chamado mutante 

 

• O tipo selvagem de hoje pode ter sido um 

mutante no passado evolutivo, e vice-versa 



Macho tipo 

selvagem 

Fêmea tipo 

selvagem 

Asas 

vestigiais 

Corpo ébano 

à esquerda 

Corpo preto 

e asa curvada 
Asas abertas 

(tipo dichaete) 

Drosophila 



Cabeça tipo 

selvagem 

Antena 

substituída 

por uma 

perna 

Olho sépia 

à esquerda 

Mutante:  

olho bar 

Drosophila 

Olho white 

à esquerda 

Mutante:  

olho eyeless 



Efeito das Mutações 

Como mutações causam diferenças no fenótipo? 

 

Gene                             polipeptídeo                        caráter 

            (informação)                                 (ação) 

 

 

Mutação            novo                                 polipeptídeo 

                          alelo     (informação ≠)        alterado 

 

                             caráter  

        (ação ≠)   diferente 



Efeito das Mutações 





Mutações são raras! 



Mutações Somáticas e Germinativas 

• Mutações podem ocorrer em qualquer célula e 

em qualquer estágio no ciclo celular 

– Podem ocorrer em células somáticas e em células 

germinativas 

 

• Mutação somática 

– Aquela que ocorre em genes de células somáticas 

– Permanece restrita ao indivíduo que a porta, não 

sendo transmitida aos descendentes através dos 

gametas 



Mutações Somáticas 

Exemplo: 

  

• Heterocromia de íris:  

condição na qual as duas 

íris são de cores distintas 

ou apenas uma porção da 

íris é de cor diferente do 

restante 



Mutações Somáticas 

Pêssegos ornamentais 



Mutações Somáticas 



Mutações Germinativas 

• Se a mutação ocorre em células germinativas 

(reprodutivas), que irão produzir os gametas, ela 

poderá ser transmitida às gerações seguintes 



 Mutação para um alelo que determina orelhas 

recurvadas surgiu na linhagem germinativa de um 

gato normal, com orelhas retas, e expressou-se na 

prole. 



Mutações Somáticas e Germinativas 

 

• São as mutações somáticas transmitidas à prole? 

 

• Pode acontecer 

– Propagação vegetativa 
 

– Muda, caule ou folha que inclua o setor somático 

mutante  
 

– A planta cresce a partir desta muda e pode 

desenvolver tecido germinativo portador da mutação 



 

Ex: Laranja sem umbigo (laranja baiana) -> originada de 

um mosaico de tecidos somáticos.  Célula com gene 

mutante -> multiplicação -> produção de um ramo 

inteiro -> propagação vegetativa -> planta mutante. 



Como Surgem as Mutações? 

 

 

• Mutações espontâneas: o organismo não foi 

submetido a nenhum tratamento especial 

– Resultam de erros na replicação do DNA 

 

 

• Mutações induzidas: exposição do organismo a 

agentes mutagênicos 
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Cap. 15  - Mutação, reparo e recombinação 

 

Cap. 16 - Alterações cromossômicas em larga escala 

 


