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CROMOSSOMOS

• Proteínas e DNA (Ácido Desoxirribonucleico) 

• DNA – Genes: características do indivíduo. 

• Ser humano – 46 cromossomos



CÉLULAS HAPLOIDES E DIPLOIDES

• Haploides: Células que apresentam metade da quantidade de cromossomas que

normalmente estão presentes na constituição dessas células. Apresentam

normalmente um conjunto simples de cromossomas. Estas células formam-se pela

divisão das células diploides quando estas realizam a meiose.

• Diploide: Células cujos núcleos possuem pares de cromossomas homólogos.

Estas células possuem, portanto 2n cromossomas, em que n representa o número

de cromossomas diferentes.



CARIÓTIPO HUMANO

• O cariótipo é considerado a união de cromossomos

diploides, ou seja, 2n de uma espécie.

• Ele pode ser considerado também o total de cromossomos

de uma célula considerada somática.

• Essas células somáticas são constituídas de 23 pares de

cromossomos, onde destes 23 pares, 22 são parecidos tanto

no homem quanto na mulher. Esses são denominados

autossomas.



CARIÓTIPO HUMANO

• O único par que restou é considerado o cromossomo sexual, 

onde sua morfologia é diferente.

• Esses recebem o nome de X e Y, onde as mulheres 

apresentam dois cromossomos X e o homem um 

cromossomo X e um Y.



CARIÓTIPO HUMANO



CÉLULAS HAPLOIDES E DIPLOIDES



EUCARIONTES EXISTEM DOIS TIPOS DE DIVISÃO CELULAR:

• Mitose: uma célula da origem a duas idênticas a célula mãe, 

acontece na reprodução assexuada e manutenção de 

tecidos dos multicelulares.

• Meiose: uma célula da origem a outras quatro com metade 

do número de cromossomos da célula mãe, acontece na 

formação de gametas na reprodução sexuada.



MITOSE









MITOSE É DIVIDIDA EM QUATRO FASES:

• Prófase: condensação do cromossomo e rompimento da
carioteca.

• Metáfase: microtúbulos levam os cromossomos para o
centro da célula.

• Anáfase: separação dos centrômeros e cada pólo da célula
recebe o mesmo material.

• Telófase: cromossomos descondensam, reaparece a
carioteca e ocorre a citocinese.



PRÓFASE

• Cromatina começa a se enrolar formando os
cromossomos;

• Centríolos migram para os pólos rodeados pelo áster que
iniciam a formação do fuso acromático;

• A carioteca começa a se fragmentar;

• O nucléolo desaparece.



PRÓFASE



METÁFASE:

• Os centríolos ocupam os pólos opostos da célula;

• Os cromossomos ocupam região mediana da célula;

• As cromátides-irmãs voltam-se para os pólos opostos.



METÁFASE:



ANÁFASE:

• As cromátides-irmãs separam-se e são levadas para os pólos

opostos da célula.



TELÓFASE:

• Os cromossomos chegam aos pólos, começam a se desenrolar

e adquirem de novo o aspecto de cromatina;

• A carioteca e o nucléolo voltam à se formar.



FASES DA MITOSE:





MEIOSE



MEIOSE

• A meiose ocorre apenas nas células das linhagens

germinativas masculina e feminina e é constituída por

duas divisões celulares: Meiose I e Meiose II.

• Durante esse período cada cromossomo se duplica

apenas uma vez.



MEIOSE: IMPORTÂNCIA E FINALIDADES

• Redução do número de cromossomos à metade.

• Produção de gametas em animais.

• Produção de esporos em plantas. 



Duplicação do DNA

Div 1: Separação dos 

cromossomos homólogos.

Div 2: Separação 

das cromátides 

irmãs.



1ª DIVISÃO DA MEIOSE

• Importância - Separação dos cromossomos homólogos

• Dividido em:

1. Prófase 1

2. Metáfase 1

3. Anáfase 1

4. Telófase 1



PRÓFASE 1

• Fase mais “demorada”.

• Muito importante – crossing over

• Condensação dos cromossomos

• Desaparecimento da carioteca

• Desaparecimento do nucléolo

• Duplicação e migração dos centríolos para os pólos da

célula.



CROSSING OVER

• Importância: Aumento da variabilidade genética.

• Troca de seqüências de DNA entre cromossomos

homólogos.

• Também chamado de recombinação ou permutação

gênica.



MEIOSE É DIVIDA EM DUAS ETAPAS, ONDE CADA ETAPA POSSUI 4 

FASES:

• Prófase I: condensação dos cromossomos que é tétrade (4
cromátides) e rompimento da carioteca.

• Metáfase I: cromossomos no centro da célula aos pares
unidos pelas quiasmas.

• Anáfase I: separação dos cromossomos homólogos e não
dos centrômeros.

• Telófase I: as díades chegam aos pólos, ressurge a carioteca
e ocorre a citocinese.



• Prófase II: condensação do cromossomo e desaparecimento
da carioteca.

• Metáfase II: microtúbulos levam os cromossomos para o
centro da célula.

• Anáfase II: separação dos centrômeros e cada cromátide
irmã vai para um pólo da célula.

• Telófase II: cromossomos descondensam, reaparece a
carioteca e ocorre a citocinese.



Quiasma

Cromossomos Homólogos

Quiasma





MEIOSE I



MEIOSE I



SUB-FASES DA PRÓFASE 1

• LEPTÓTENO - Os cromossomos condensam-se e tornam-se

visíveis.

• ZIGÓTENO - Ocorre a sinapse (pareamento dos cromossomos 

homólogos).

• PAQUÍTENO - Ocorre o crossing-over.

• DIPLÓTENO - Melhor visualização dos quiasmas (pontos de
contato entre as cromátides).

• DIACINESE - Os cromossomos migram para o equador da célula.



METÁFASE 1

• Pareamento dos cromossomos homólogos na placa 

equatorial da célula.



ANÁFASE 1

• Migração dos cromossomos homólogos para os pólos da 

célula.



TELÓFASE 1

• Descondensação dos

cromossomos

• Reaparecimento do nucléolo e

carioteca

• Desaparecimento das fibras

do fuso



INTERCINESE

• Intervalo entre a 1ª e a 2ª divisão da meiose.

• É muito curto e não ocorre outra duplicação do DNA.

• Cada cromossomo duplicado se separa em dois 

cromossomos simples.



MEIOSE II



2ª DIVISÃO DA MEIOSE

• Importância: Separação das cromátides irmãs

• Dividido em:

Prófase 2

Metáfase 2

Anáfase 2

Telófase 2



PRÓFASE 2

• Duplicação e migração dos centríolos para os pólos

opostos da célula.

• Desaparecimento da carioteca e nucléolos.

• Condensação dos cromossomos.



METÁFASE 2

• Cromossomos localizados
na placa equatorial da
célula.

• Fibras do fuso ligadas aos
centrômeros

• Separação das cromátides
irmãs



ANÁFASE 2

• Migração das cromátides 

irmãs para os pólos

opostos da célula.



TELÓFASE 2

• Reaparecimento da

carioteca e nucléolo

• Descondensação dos

cromossomos

• Citocinese – divisão

citoplasmática



CITOCINESE: DIVISÃO DO CITOPLASMA

• As células filhas se separam após a citocinese (divisão do

citoplasma)

• Duas células são formadas e contêm o mesmo número de

cromossomos que a célula inicial que as originou.

• Citocinese nas células animais: de fora para dentro (centrípeta)

• Citocinese nas células vegetais: de dentro para fora (centrífuga)



CITOCINESE

 Citocinese nas células animais: de fora para dentro (centrípeta)

 Citocinese nas células vegetais: de dentro para fora (centrífuga



Obrigada pela atenção!


