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Texto 7: Como o nosso corpo forma as novas células? 

A mitose e a meiose

Vamos voltar a conversar sobre células? Vimos que a célula é a unidade
formadora  do  corpo  humano.  Elas  existem  aos  trilhões  em  nosso  corpo,
divididas em diversas funções como formar um osso, um músculo, carregar
oxigênio no sangue como fazem as hemácias, acumular gordura como fazem
as  células  adiposas,  informar  ao  cérebro,  como  fazem  os  neurônios.  Mas
como, a partir da nossa primeira célula, a célula-ovo ou zigoto, tantas células
se formam?

Existem duas formas de se formar células novas – chamamos estes
processos de  MITOSE e MEIOSE. Em ambos os processos, a partir de uma
célula  já  existente  se  formam  duas  novas  células.  Mas,  há  diferenças
marcantes entre os dois processos e ambos diferem em quais tipos de células
são capazes de formar.

A  célula  humana  apresenta  em  seu  núcleo  46  cromossomos,
organizados em pares.  Então há 23 pares de cromossomos nos núcleos de
todas  as  células  do  corpo  humano. Cada  cromossomo é  formado  de  uma
molécula de DNA. Se uma célula  irá  gerar  outras  duas,  então a célula  vai
precisar  dobrar  estes  cromossomos  para  depois  dividi-los  entre  as  células
formadas. Por isso, em biologia, o processo de gerar novas células é chamado
DIVISÃO CELULAR – uma célula é dividida em duas e isto irá aumentar o
número de células no corpo. Em biologia, dividimos para multiplicar!

a) A MITOSE:     

A mitose é o tipo de divisão celular mais frequente em nosso corpo. É a
mitose que forma as células do embrião que vieram do zigoto, que depois por
mitose vira feto e depois continua crescendo e se torna bebê. O bebê nasce e
continua  crescendo  até  atingir  a  idade  adulta.  Este  crescimento  significa
aumentar o número de células do corpo, e tudo isto acontecerá por mitose.
Depois de adultos,  a  mitose continua acontecendo na reposição de células
velhas ou danificadas e na regeneração de tecidos danificados. Assim, quando
você cai e rala o joelho, uma nova camada de tecido é produzida por mitose e
se refaz e o seu joelho cicatriza.

Na mitose, uma célula,  que será chamada de  célula-mãe irá duplicar
seus cromossomos (46 x 2 = 92 cromossomos),  duplicar  suas organelas e
depois esta células se divide em duas, ambas completas em suas organelas e
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com 46 cromossomos cada uma em seu núcleo. Cada célula formada será
chamada de célula-filha. A mitose forma então as células somáticas do corpo –
estas são todas que formam o corpo, menos os gametas – espermatozóide e
óvulo. Então células musculares, nervosas, ósseas, células que formam a pele,
o sangue, todas estas são chamadas células somáticas!

Observe o esquema abaixo:

Mitose: forma as células somáticas do corpo. Ocorre no crescimento, 
reposição e regeneração.

Note que, ao final do processo da mitose, as células-filhas formadas são
geneticamente idênticas à célula-mãe, mantendo os 46 cromossomos. Isto é
muito importante de se observar!

b) A MEIOSE:

Porém, no nosso corpo nem todas as células tem os 46 cromossomos.
Há uma exceção – as células reprodutoras. Nos homens, estas células são os
espermatozoides e nas mulheres são os óvulos. Estas células só começam a
ser formadas pelo corpo na puberdade, pelos testículos masculinos e pelos
ovários femininos. E estas células tem METADE dos cromossomos das outras
células – elas apresentam apenas 23 cromossomos em seus núcleos.
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Cada célula vai receber 46  cromossomos

(92:2 = 46)

2 x 46  = 92 cromossomos

Células - fllas

Célula - mãe



Mas por que? Vamos relembrar o processo de formação do zigoto na 
reprodução:

Durante  o  processo  da  reprodução,  ocorre  a  fusão  (junção)  entre  os
cromossomos do espermatozoide com os cromossomos do óvulo.  Então,  o
zigoto formado herda 23 cromossomos do espermatozoide e 23 cromossomos
do óvulo, totalizando os 46 cromossomos típicos de nosso corpo. Com isso,
este  novo  ser  formado  terá  herança  genética  equilibrada  entre  pai  e  mãe.
Metade de nossos cromossomos nos herdamos do nosso pai e a outra metade
de nossa mãe.

Mas, para formarmos células com apenas 23 cromossomos não podemos fazer
a mitose tradicional, e sim a meiose. Na meiose, a célula – mãe duplica seus
cromossomos e totaliza os mesmos 92 da mitose. Mas, na hora de se dividir,
ela se divide duas vezes, formando 4 células-filhas, e não 2 células-filhas como
na mitose. Assim, dividindo 92 por 4, cada célula formada fica com 23 (92 : 4 =
23 cromossomos).
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Observe o esquema abaixo:

Ao final da mitose se formam duas células-filhas idênticas à célula-mãe.

Já ao final da meiose, formam-se quatro células-filhas, tendo cada uma metade
dos cromossomos da célula-mãe. Assim, elas são geneticamente diferentes da
célula-mãe, pois não tem o mesmo número de cromossomos!

Este processo está inserido na ideia da Reprodução Sexuada – uma
reprodução  onde  dois  indivíduos  diferentes  se  unem  e  geram  um  terceiro
individuo, seu filho, que terá características genéticas “misturadas e trocadas” –
uma mistura e troca das características do pai e da mãe, resultando em um
indivíduo novo e diverso. É graças à reprodução sexuada que não existem
indivíduos  idênticos  entre  si  na  população.  Os  indivíduos  que  surgem  por
reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a eles.
(Talvez aqui você tenha se lembrado dos gêmeos idênticos – sim, estes são
geneticamente  idênticos  entre  si.  Eles  serão  assunto  nosso  quando
estudarmos a Reprodução Humana!)

Espero que estejam todos bem; sigam firmes nos estudos e nos vemos em
breve!

4


