


• Início da espiralização do material genético;
• Duplicação do centríolo (formação do 2º par);
• Rompimento e degeneração da carioteca;
• Desestruturação do nucléolo;
• Migração dos centríolos para os pólos da célula;
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• Máxima espiralização dos cromossomos (visível ao M.O.);
• Formação da placa equatorial;
• Centríolos dispostos nos polos opostos da célula;
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• Divisão longitudinal do centrômero;
• Encurtamento das fibras do fuso;
• Os cromossomos simples são puxados para os polos da célula;
• Início da desespiralização dos cromossomos;
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• Reestruturação do nucléolo;
• Reestruturação da carioteca;
• Desespiralização dos cromossomos e desestruturação do fuso;
• Ocorre a citocinese/citodierese;
• Formação das células filhas (cromossomos simples);
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Célula Animal

Célula Vegetal

Citocinese Centrífuga

Citocinese Centrípeta

Lamela média

Estrangulamento do 
citoplasma
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Tipo de divisão celular em que uma célula mãe sempre (2n), com
cromossomos duplos origina através de duas divisões sucessivas, a 1ª
reducional e a 2ª equacional, quatro células filhas contendo metade do
número de cromossomos da célula mãe.

• Diminui à metade seu número de cromossomos;
• É também chamada de divisão reducional (R!)
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2Nd
Célula mãe

Células filhas Ns Ns

Nd

Ns Ns

Nd

Meiose só ocorre em 
células diplóides (2n)

1ª divisão: Reducional (R!)
(Separação dos homólogos)

2ª divisão: Equacional (E!)
(Divisão das cromátides)

Esquema da Meiose

8



A meiose ocorre nas células para:

• Formação dos gametas em animais
• Formação dos esporos nos vegetais
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• Meiose I / Divisão Reducional – (R!)
• Prófase I
• Metáfase I
• Anáfase I
• Telófase I

• Meiose II / Divisão Equacional – (E!)
• Prófase II
• Metáfase II
• Anáfase II
• Telófase II
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Subdivisões da Prófase I

Dividido em Cinco Fases
• Leptóteno (Início da condensação do material genético)
• Zigóteno (Formação de pares cromossômicos)
• Paquíteno (ocorre o crossing-over ou permutação)
• Diplóteno (Formação dos quiasmas e visualização do crossing).
• Diacinese (Terminalização dos quiasmas)
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Emparelhamento dos 
cromossomos homólogos

Tétrades ou bivalentes Quiasmas

Diplóteno

Terminalização dos quiasmas

Diacinese

Separação dos 
centríolos

Leptóteno Zigóteno Paquíteno
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Cromossomos homólogos duplicados e pareados Resultado das permutações

Paquíteno
(tétrade/bivalente)

Diplóteno
(Quiasmas)

Cromossomos 
modificados
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