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Assunto: Ciclos de Vida – Unidade e Diversidade 
 

Ciclo de Vida – sequência de etapas de desenvolvimento que ocorrem na vida de um organismo, desde que se forma até que 

produz a sua própria descendência. 

 

Os ciclos de vida encontram-se divididos em duas fases: 

1. Desenvolvimento do ovo até à formação de um ser adulto; 

 

2. Reprodução, ou seja, a formação de novos indivíduos os quais transportam a informação genética dos progenitores, 

transferida através dos gâmetas. 

 

Tendo em conta que a reprodução sexuada apresenta dois fenómenos complementares, a meiose e a fecundação, durante o 

ciclo de vida de um organismo existe uma alternância entre células haplóides e diplóides. 

Assim, considera-se que: 

 
Alternância de fases nucleares 

• Fase haplóide ou haplofase – tem n cromossomas, ocorrendo após a meiose, tendo início nas células que resultam de 

meiose. 

 

• Fase diplóide do diplofase – tem 2n cromossomas, ocorrendo após a fecundação, tendo início no ovo ou zigoto. 

 

Alternância de gerações 

Geração é a parte do ciclo de vida de um organismo que se inicia com uma célula, dando esta origem a uma estrutura, ou 

entidade, multicelular, a qual irá produzir uma outra célula, através de parte da estrutura multicelular.  

 
Segundo esta definição, um ciclo de vida sexuado poderá, no máximo, apresentar duas gerações: 

• Geração gametófita – fase haplóide do ciclo de vida, inicia-se com o esporo e termina nos gâmetas. A estrutura 

multicelular da geração gametófita designa-se gametófito, onde se irão diferenciar gametângios, estruturas que contêm células 

que produzirão gâmetas. Os gametângios femininos designam-se oogónios (unicelulares) ou arquegónios (pluricelulares), 

enquanto os masculinos se designam anterídeos; 

 

• Geração esporófita - fase diplóide do ciclo, inicia-se com o zigoto e termina com a célula-mãe dos esporos. A estrutura 

multicelular desta fase designa-se esporófito. No esporófito diferenciam-se estruturas designadas por esporângios, contendo 

células que se dividem por meiose e originam esporos. 

 
A alternância de gerações é típica de seres vivos haplodiplontes. 
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A meiose pode ocorrer em diferentes momentos do ciclo de vida de um organismo: 

• Meiose pós-zigótica – quando este fenómeno ocorre no zigoto, sendo este a única entidade diplóide do ciclo; 

 
• Meiose pré-espórica – a meiose ocorre na formação dos esporos. O zigoto, por mitoses sucessivas, origina uma entidade 

diplóide, onde se diferenciam células especiais que, por meiose, originam esporos; 

 
• Meiose pré-gamética – ocorre durante a formação dos gâmetas, sendo estas as únicas células haplóides do ciclo. 

 

A extensão relativa de cada uma das gerações e fases nucleares está dependente da posição, no ciclo de vida, da meiose e 

fecundação. Por este motivo, consideram-se três tipos de ciclos de vida: 

 

• Ciclo Haplonte – neste tipo de ciclo de vida a fase haplóide predomina, sendo a fase diplóide constituída apenas pelo 

zigoto. Deste modo, considera-se que não existe verdadeira alternância de gerações. A meiose ocorre imediatamente a seguir 

à fecundação (meiose pós-zigótica). O indivíduop adulto pertence à haplofase. 

 
• Ciclo Diplonte – neste tipo de ciclo a fase diplóide predomina, sendo a fase haplóide formada apenas pelos gâmetas. 

Também neste caso, não existe verdadeira alternância de gerações. A meiose ocorre imediatamente antes da fecundação 

(meiose pré-gamética). O indivíduo adulto pertence à diplofase. 

 
• Ciclo Haplodiplonte – neste tipo de ciclo existe nítida alternância de fases nucleares e de gerações pois a meiose e a 

fecundação estão separadas no tempo. A meiose designa-se pré-espórica. A haplofase inicia-se com os esporos que, através 

de mitoses sucessivas, originam estruturas pluricelulares, os gametófitos, onde se formarão os gâmetas masculinos e 

femininos, anterozóides e oosferas, respectivamente. Após a fecundação, o zigoto inicia a diplofase e origina uma entidade 

pluricelular diplóide, que na maioria das plantas é a planta adulta. Esta entidade constitui o esporófito que irá produzir, por 

divisão meiótica, os esporos. Neste ciclo de vida, além de uma alternância de fases nucleares (haplofase e diplofase), existe 

uma alternância de gerações, a geração gametófita e a geração esporófita. Este tipo de ciclo de vida, o mais complexo, é 

característico das plantas superiores. A alternância de gerações tira o máximo partido dos dois tipos de reprodução: a geração 

gametófita aumenta a variabilidade genética e a esporófita facilita a dispersão, pela produção de esporos. Nas plantas, as 

gerações são heteromórficas, ou seja, ao contrário de algumas algas haplodiplontes, o gametófito e o esporófito têm 

aparências totalmente diferentes. 

 

 
 

Figura 1 – Ciclos de Vida 
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CICLOS DE VIDA – ASPECTOS COMPARATIVOS 

 Espirogira Polipódio Ser Humano

Tipo de Ciclo de Vida Haplonte Haplodiplonte Diplonte 

Reprodução 
Assexuada e 

Sexuada 

Assexuada e 

Sexuada 
Sexuada 

Tipo de Reprodução Assexuada Fragmentação 
Multiplicação 

Vegetativa 
----- 

Alternância de fases nucleares Presente Presente Presente 

Alternância de fases nucleares 
Haplofase mais 

desenvolvida 

Diplofase está mais 

desenvolvida que a 

haplofase 

Diplofase mais 

desenvolvida 

Alternância de gerações Ausente Presente Ausente 

Meiose Pós-zigótica Pré-espórica Pré-gamética 

Morfologia dos gâmetas Isogamia* Oogamia** Oogamia** 

Gâmetas (n) 
Gâmeta Dador 

Gâmeta Receptor 

Anterozóide (m) 

Oosfera (f) 

Espermatozóide (m) 

Óvulo (f) 

Morfologia dos esporos ----- Isosporia*** ----- 

Esporófito (2n) ----- Planta Adulta ----- 

Gametófito (n) ----- Protalo ----- 

Gametângio (n) ----- 
Anterídeo (m) 

Arquegónio (f) 
----- 

Esporângio (2n) ----- Esporângio ----- 

Dependência da água para a fecundação Presente Presente Ausente 

Gónadas ----- ----- 
Testículos (m) 

Ovários (f) 

 

* Isogamia – os gâmetas que se produzem e se fecundam durante a 

reprodução sexuada são semelhantes em tamanho e estrutura. Ocorre em 

alguns protistas, assim como em alguns protozoários e algas. Existem algas, 

como a espirogira, onde apenas um dos gâmetas formados por um dos 

núcleos haplóides da alga se movimenta-se em direcção ao outro, embora 

esse tenha também capacidade de se movimentar e deslocar-se em direcção 

ao outro. Nesse caso, embora ocorra isogamia, é mais prudente e correcto 

chamar de anisogamia funcional. 

 

** Heterogamia – os gâmetas que se produzem e se fecundam durante a 

reprodução sexuada são diferentes. A heterogamia pode ser dividida em: 
• Anisogamia – os gâmetas são morfologicamente diferentes (tamanho), 

sendo o feminino maior que o masculino. Ambos os gâmetas são 

móveis. 

• Oogamia – os gâmetas são morfologicamente (tamanho) e 

fisiologicamente (mobilidade) diferentes. Neste caso, o gâmeta feminino 

é maior e imóvel e o masculino é menor e móvel. 

             
                      Figura 2 – Isogamia e Heterogamia 

 
*** Isosporia – ser vivo que produz, por meiose, esporos morfologicamente iguais. 

*** Heterosporia – ser vivo que produz, por meiose, esporos morfologicamente diferentes. 


