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Segundo Gregor Mendel, os traços mais fortes

(ou dominantes) prevalecem diante dos mais

fracos (ou recessivos), seguindo geralmente

uma proporção de 3:1, respectivamente. O

entendimento das origens de nossos ancestrais

pode, assim, ser revelada através dos traços

faciais predominantes na população atual e está

diretamente relacionada aos padrões genéticos

já descobertos por Mendel há quase 200 anos

atrás.

-CHAVES, L.A. 2016. História do Estado.  

INTA. 72p
- LINHARES, SERGIO, FERNANDO G,
HELENA PACAR. BIOLOGIA HOJE 3. ed, São

Paulo. Atica 2016

do Ceará foi marcada pelaA colonização  

mistura inicial entre índios e europeus, e

posteriormente, em menor número, com negros.

Como resultado, boa parte dos traços herdados

pelo cearense está mais relacionada aos

europeus do que com outros descendentes de

outros continentes.
A partir desse fato histórico é possível identificar

um padrão genético facial predominante na

população do noroeste do Estado do Ceará nos

dias atuais?

Esse trabalho tem como objetivo

encontrar esse padrão, além de criar imagens

artística de rostos que simbolize este padrão

entre homens e mulheres.

Palavras-chave: Descendentes. Genético;  

Rosto. Predominante.
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Desenho consolidado das características

predominantes entre homens e mulheres do

noroeste cearense.

Apesar dos dados faltantes e excluídos, foi

possível obter uma boa amostragem para

obtenção de um padrão facial genético inicial da

nossa população.

Outros trabalhos semelhantes poderiam

agregar mais dados para futuras pesquisas de

genéticas e/ou socioculturais.
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