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Introdução

Até 1940, o Princípio de Hardy-Weinberg foi 
conhecido como Lei de Hardy, só depois foi incluído o 
nome do médico alemão Wihelm Weinberg. Como uma 
forma de reconhecimento e justiça, a lei passou a ter o 
nome dos dois cientistas. Porém mais recentemente a 
Lei passou a ser conhecida como Castle-Hardy-
Weinberg (CHW), já que na verdade esse 
conhecimento foi demonstrado pela primeira vez por 
Castle em 1903 [1]. 

Ela é um modelo matemático que avalia o 
efeito da reprodução nas freqüências genotípicas e 
alélicas de uma população, inferindo a respeito do 
equilíbrio dessas freqüências, podendo ser aplicada a 
organismos diplóides, com genes autossômicos e a um 
só locus com dois alelos por locus, e também no caso 
de vários lócus e vários alelos por locus. [2]

O equilíbrio tem várias implicações 
importantes para a estrutura genética de uma 
população. Uma delas é que uma população não pode 
evoluir se atender aos pressupostos de Castle-Hardy-
Weinberg, pois a evolução causa mudanças nas 
freqüências alélicas. Portanto, a lei comprova que a 
reprodução isoladamente não causará evolução [2]. 
Outros fatores de alteração nas freqüências seriam 
deriva genética, migração (imigração ou emigração), 
mutação e melhoramento genético.

O teste de qui-quadrado avalia se há 
adequação de ajustamento entre as freqüências 
observadas e as freqüências esperadas pela lei, 
indicando se as discrepâncias são devidas ao acaso ou 
se realmente há diferença significativa entre as 

freqüências, demonstrando que alguma força está 
modificando as freqüências alélicas. Para calcular o 
teste em relação ao alelismo simples utiliza-se a 
expressão:
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Compara-se o resultado ao valor teórico 
encontrado em tabelas de qui-quadrado, ao nível de 
significância desejado, com o qui-quadrado calculado e

se 22
tabcal   , rejeita-se a hipótese de nulidade, 

concluindo que há discrepâncias entre as freqüências 
observadas e esperadas, ou seja, não há adequação de 
ajustamento. Desta forma, com o valor de 2

significativo, há um indicativo de que a população não 
está em equilíbrio. Porém, se o valor de 2 não for 

significativo ( 22
tabcal   ), a população encontra-se 

em equilíbrio, onde a freqüência genotípica da 
população não difere significativamente das 
freqüências genotípicas em equilíbrio.

Para o alelismo múltiplo calcula-se um qui-
quadrado a partir da razão entre o quadrado do desvio 
D e a sua variância, a variância do desvio d é dada por:
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onde n é o tamanho amostral, assim o qui-quadrado 
pode ser obtido através de:
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Vários softwares aplicados à área de análise 
estatística possibilitam estudar o equilíbrio CHW, 
como por exemplo: Genes, SAEG e BioEstat. 
Entretanto eles possuem limitações.

Os softwares permitem uma melhor 
explanação dos assuntos de genética de populações, 
além de serem utilizados como ferramentas
facilitadoras do aprendizado pelos discentes, podendo 
ser incorporados posteriormente na vida profissional. 
Desta forma, o software pode ser um importante 
instrumento pedagógico que deve ser utilizado visando 
preencher algumas as lacunas existentes no processo de 
ensino aprendizagem.

O objetivo deste trabalho foi analisar a 
possibilidade de uso destes programas como ferramenta 
de auxílio pedagógico no ensino da lei CHW,  para 
calcular o teste de qui-quadrado em casos de alelismo 
simples e múltiplo.   

Material e métodos

Neste trabalho foram testados três softwares, 
que permitem o estudo do equilíbrio CHW, direta ou 
indiretamente, sendo todos de origem nacional: 
 Genes versão 2008.6.0 [3]
 SAEG versão 9.1.2007 [4]
 BioEstat versão 5.0 [5]

Para estudar possíveis limitações dos 
softwares, foram aplicados alguns exemplos de 
alelismo simples e múltiplo. Foram observados: a 
facilidade na entrada de dados, a apresentação dos 
resultados, a possibilidade de realização do teste de 
maneira direta (em procedimento próprio) ou indireta 
(através somente do teste de qui-quadrado), 
documentação de ajuda ao usuário (Help e manuais), 
uso em alelismo simples e alelismo múltiplo.

Resultados e Discussão

O software Genes apresenta uma área de 
trabalho bastante ampla, na qual os dados podem ser 
inseridos com facilidade e os resultados são 
apresentados num editor do próprio programa de forma 
clara, passo-a-passo podendo ser impresso, salvo, 
exportado para outra área ou salvo em outra área de 
trabalho que se queira utilizá-lo. Ele também realiza o 
teste de maneira direta e indireta, isto é, o usuário tem a 
opção de fornecer todas as freqüências de sua amostra 
e calcular o teste de qui-quadrado, que seria a forma 
indireta, a outra possibilidade é fornecer o arquivo 
contendo os dados a serem analisados e as informações 
exigidas, como por exemplo: número de classes 
fenotípicas, os fenótipos, as freqüências observadas e a 
proporção fenotípica esperada, e programa realiza os 
cálculos, além da vantagem de utilizar os dados no 
editor do software ou importá-lo de outra área, como 
Excel, Word, dentre outros destinos, e dispõe também 

da opção de copiar e colar os dados no editor do 
programa. Este software apresenta um manual de ajuda 
ao usuário com linguagem bastante acessível e todos 
seus aplicativos fornecem exemplos, o que é bastante 
significativo principalmente para iniciantes e facilita 
sua utilização como instrumento didático em sala de 
aula. 

No entanto o software possui algumas 
limitações. Ele é eficiente apenas para cálculo do teste 
com alelismo simples e com apenas um único gene. Ele 
não permite analisar alelismo simples em mais de um 
gene, em cromossomos sexuais, nem com dominância 
completa e principalmente não realiza o teste de forma 
direta para alelismo múltiplo, tornando-se inviável sua 
utilização para esta análise.

Dentre os softwares analisados o SAEG se 
apresentou o mais limitado, pois não possui manual e 
nem apresenta Help na sua área de trabalho, sendo 
necessário consulta ao site para obter ajuda sobre ele, 
não realiza o teste de forma direta, não é permita a 
digitalização de dados diretamente na sua área de 
trabalho, sendo necessário criar um arquivo de dados, o 
qual é lido pelo programa para realizar o teste, 
dificultando assim a sua utilização. 

Todos os softwares se mostraram 
insatisfatórios para calcular o teste de qui-quadrado em 
alelismo múltiplo, para dominância completa e para 
genes ligados ao sexo. Porém, para o alelismo múltiplo 
nenhum deles apresentarão ferramentas que permitam 
trabalhar de maneira eficiente, apesar de o programa 
Genes permitir isto de forma indireta em procedimento.

Verificou-se que, apesar de disponíveis 
gratuitamente (Genes e BioEstat), ou pago (SAEG), os 
programas ainda necessitam de melhorias para serem 
totalmente adequados às aplicações estudada. 

Entretanto, mesmo com falhas, eles podem ser 
utilizados como apoio didático pedagógico ao ensino 
do conteúdo mencionado, sendo considerado o mais 
indicado o programa Genes e o menos indicado o 
programa Genes.

É preciso sanar as lacunas existentes de forma 
que venha suprir as necessidades de diversos usuários 
que fazem uso deste software, seja em sala de aula 
como instrumento didático ou em pesquisas. 
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TABELA 1: Resumo das características dos softwares Genes, SAEG e BioEstat para o teste de equilíbrio Castle-Hardy-Weinberg
Software

Característica Genes SAEG BioEstat
Facilidade de entrada de dados Direta e indireta Indireta Direta

Apresentação dos resultados Boa Boa Boa

Realização do teste diretamente Sim para alelismo simples Não Sim para alelismo simples

Realização do teste indiretamente Sim Sim Sim

Documentação Boa e com b.d. com exemplos Falha Boa

Alelismo simples Sim Não Sim

Alelismo múltiplo Nãoa Não Não

Dominância completa Não Não Não

Genes ligados a cromossomos sexuais Não Não Não
 a Somente de forma indireta até-X fenótipos


