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Fecundação: início do 
desenvolvimento de um novo 
indivíduo

Fecundação - o conhecido processo que possibilita o início 
de uma nova vida! 

Todos nós sabemos que a fecundação consiste da união de 
dois gametas para formar a primeira célula de um novo indi-
víduo. E, para isso, os gametas femininos e masculinos neces-
sitam estar estruturalmente especializados. A primeira vista, 
parece ser um evento muito simples e pontual. Mas, na ver-
dade, este processo é bastante complexo, envolvendo eventos 
preparatórios e uma série de etapas envolvendo os gametas 
masculinos e femininos que culminam com encontro e união 
dos cromossomos maternos e paternos, formando uma célula 
denominada de zigoto.

Este capítulo lhe mostrará que a fecundação envolve uma 
série de etapas abrangendo o encontro dos gametas, a passa-
gem dos espermatozoides pelos envelopes ovulares, a ligação 
do espermatozoide à membrana plasmática do gameta fe-
minino, normalmente com bloqueio à penetração de múlti-
plos espermatozoides (polispermia). Abordaremos também, 
as etapas conclusivas do processo, que envolvem a ativação 
metabólica e a formação do zigoto.
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4.1 Introdução

Durante a gametogênese ocorre a formação de células haploides 
altamente especializadas e com um tempo de vida curto, a não ser 
que venham se unir, desencadeando o início do desenvolvimento 
de um novo indivíduo. A maioria dos organismos superiores se re-
produz sexuadamente mediante a formação e fusão dos gametas.

Tanto os gametas femininos como os masculinos são estrutu-
ralmente especializados para a fecundação. As especializações dos 
gametas femininos estão direcionadas para impedir a fecundação 
por mais de um espermatozoide, enquanto que as especializações 
dos espermatozoides estão direcionadas para a mobilidade e para 
facilitar a penetração no gameta feminino.

O processo de fecundação consiste em uma série de etapas en-
tre os gametas masculinos e femininos que culminam com encon-
tro e união dos cromossomos maternos e paternos, formando uma 
célula denominada de zigoto.

Para uma melhor compreensão do complexo processo da fe-
cundação, ele será dividido em cinco etapas: 

 • Encontro dos gametas, 

 • Passagem dos espermatozoides pelos envoltórios ovulares, 

 • Fusão das membranas plasmáticas dos gametas, 

 • Bloqueio à poliespermia, ativação metabólica e formação do zigoto. 
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Estas etapas são bastante semelhantes entre as diversas espécies 
de animais, sendo que os grupos mais estudados são os equinoder-
mos e os mamíferos.

 4.2 Encontro dos gametas
Os eventos preparatórios da fecundação consistem basicamente 

na ovulação ou ovocitação dos gametas femininos e da liberação 
dos gametas masculino (espermatozoides). Os gametas de algu-
mas espécies, principalmente aquáticas (como os ouriços do mar, 
anfíbios e peixes), são liberados no ambiente ocorrendo uma fe-
cundação externa.  Neste modelo de fecundação o encontro dos 
gametas torna-se mais complexo, sedo necessária a liberação de 
gametas maduros na mesma época do ano e em locais próximos 
para que possam se encontrar durante o período de durabilidade 
e viabilidade, bem como a produção de enormes quantidades de 
gametas, já que as correntes os dispersam rapidamente. Por exem-
plo, nos ouriços do mar, os machos liberam cerca de 100 bilhões 
de espermatozoides e as fêmeas 400 milhões de óvulos.

Adicionalmente, também são imprescindíveis mecanismos efi-
cazes de atração e reconhecimento específico, pois em um mesmo 
ambiente podem coexistir gametas de diferentes espécies. A atra-
ção espécie-específica do espermatozoide foi identificada em um 
grande número de espécies e ocorre através de quimiotaxia. Nos 
cnidários, moluscos, equinodermos e urocordados esta quimio-
taxia envolve moléculas espécies específicas. No entanto, algumas 
vezes esta atração pode não ser especificada, mas ocorre um reco-
nhecimento entre os gametas da mesma espécie em nível de mem-
branas plasmáticas ou de envoltórios ovulares. 

Por outro lado, em outras espécies (como os mamíferos e aves) 
ocorre uma fecundação interna, sendo que os gametas masculi-
nos são depositados em regiões próprias do aparelho reprodutor 
feminino. Este modelo de reprodução é considerado um avanço 
evolutivo que facilita o encontro dos gametas e constitui uma das 
vantagens que permitiram a colonização dos ambientes terrestres, 
devido a não necessidade de um ambiente líquido para os esper-
matozoides poderem se deslocar.  

ovulação
É o processo em que ocorre 
a eliminação de um óvulo, 
ou seja, de uma célula que já 
terminou todas as divisões da 
meiose

ovocitação
É o processo em que ocorre 
a eliminação de um ovócito, 
ou seja, de uma célula que 
se encontra (bloqueada) em 
uma das fases da meiose

Durabilidade
Período em que os gametas 
recém liberados encontram-
se vivos

Viabilidade
Período em que os gametas 
mantêm sua capacidade 
fecundante

Quimiotaxia
É o mecanismo pelo qual 
células se movem no sentido 
de um gradiente crescente de 
concentração molecular, até 
atingirem a fonte do estímulo 
quimioatrativo.
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Na fecundação interna o processo de encontro dos gametas é con-
siderado um problema um pouco menos complexo, devido a estas cé-
lulas estarem em um ambiente com poucas possibilidades de disper-
são. Também, o gasto energético diminui, pois se torna desnecessário 
produzir milhões de gametas, especialmente os gametas femininos. 
Contudo, parece ser necessária à produção uma grande quantidade 
de espermatozoides para que determinada quantidade destes gametas 
(cerca de 100) consiga chegar ao local do oviduto, onde se encontra 
o gameta feminino liberado pelo ovário, para ocorrer a fecundação. 
Atualmente existem indícios da presença de substâncias quimiotáxi-
cas presente no líquido secretado para fora do ovário, juntamente com 
o gameta feminino (líquido folicular), que parece atrair seletivamente 
os espermatozoides em melhores condições de fecundar.

Após o encontro dos gametas masculinos e feminino, observa-
se um mecanismo de aglutinação dos espermatozoides ao redor 
do gameta feminino, como resultado da ação entre fertilizinas e 
antifertilizinas. Genericamente, as fertilizinas são glicoproteínas 
ou mucopolissacarídeos liberados juntamente com os gametas fe-
mininos ou presentes nos envoltórios ovulares, e as antifertilizinas 
são proteínas da membrana dos espermatozoides. 

4.3 Passagem dos espermatozoides pelos  
       envelopes ovulares

A passagem dos espermatozoides pelos envelopes ovulares do 
gameta feminino envolve interações de superfície celular, possibi-
litando o contato e a fusão das membranas plasmáticas dos game-
tas. Como exemplos destas interações, têm-se: 

a) Reação acrossômica: é a liberação do conteúdo enzimático 
presente na vesícula acrossômica, localizada  na cabeça do 
espermatozoide, através da exocitose do seu conteúdo. A li-
beração das enzimas ocorre por meio de pequenas aberturas 
formadas pela fusão, mediada por cálcio, da membrana da ve-
sícula acrossômica com a membrana plasmática adjacente do 
espermatozoide. As enzimas abrem passagem pelos envoltórios 
ovulares que circundam externamente o gameta feminino.
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b) Reconhecimento espécie-específico: é uma interação que en-
volve um grande número de proteínas na superfície de membra-
na plasmática do espermatozoide, chamadas genericamente de 
ovo ligantes, as quais reconhecem especificamente os receptores 
espermáticos (proteínas) presentes nas membranas dos envelo-
pes do gameta feminino. O reconhecimento entre os gametas da 
mesma espécie ocorre como no modelo chave fechadura, devi-
do ao arranjo espacial espécie específico destas moléculas. 

4.3.1  Passagem dos espermatozoides pelos envelopes  
 ovulares em mamíferos

Após os espermatozoides terem sido depositados no trato re-
produtivo da fêmea, eles passam por um processo conhecido como 
reação de capacitação depois de permanecerem algum tempo no 
trato genital feminino. Os espermatozoides recém ejaculados são 
incapazes de sofrer a reação acrossômica e por consequência não 
conseguem fecundar o gameta feminino. A capacitação envolve a 
remoção de algumas moléculas inibitórias presentes na superfície 
da membrana plasmática do espermatozoide, tornando o esper-
matozoide apto à fecundação. 

Nos mamíferos, os espermatozoides necessitam atravessar al-
gumas barreiras físicas para poderem penetrar no ovócito II. A 
primeira barreira que os espermatozoides fazem contato é uma ca-
mada de células foliculares, conhecida como corona radiata, cuja 
matriz extracelular é composta principalmente por ácido hialurô-
nico (Figura 4.1A). A atividade da hialuronidase presente na super-
fície da cabeça do espermatozoide, juntamente com o movimento 
do seu flagelo, ajuda-o a atravessar esta camada. O espermatozoide 
encontra a seguir o segundo obstáculo, a zona pelúcida, uma ca-
mada glicoproteica próxima à membrana plasmática do ovócito II 
(Figura 4.1A). Embora nos mamíferos ocorra fecundação interna, 
o reconhecimento entre os gametas é altamente específico. A zona 
pelúcida é a responsável por este papel de reconhecimento. 

A zona pelúcida é constituída principalmente por três glicopro-
teínas denominadas ZPs (ZP1, ZP2 e ZP3) as quais formam longos 
polímeros e filamentos interligados de maneira muito semelhante 

Reação de capacitação
Processo em que os 
espermatozoides adquirem a 
capacidade fecundante

Zps
ZP é a abreviatura de zona 
pelúcida
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em todos os mamíferos (Figura 4.1B). Destas, a glicoproteína ZP3 
é a responsável pela ligação espécie específica, pois ela se liga a um 
receptor (a proteína SED1) presente principalmente na porção da 
membrana plasmática do espermatozoide, sobrejacente à vesícula 
acrossômica (Figura 4.1C). 

Quando o receptor do espermatozoide se liga a ZP3 ocorre uma 
indução da reação acrossômica (Figura 4.1D e Figura 4.2). Dentre 
as enzimas liberadas estão a β-N-acetilglicosaminidase, que que-
bra as cadeias laterais oligossacarídicas das glicoproteínas da zona 
pelúcida, e uma protease denominada acrosina. Estas enzimas 
permitem que os espermatozoides atravessem a zona pelúcida e se 
aproximem da membrana plasmática do ovócito II.

Pesquisas revelam que somente que apresentam membrana 
plasmática e vesícula acrossômica intactas podem se ligar a zona 
pelúcida e somente os espermatozoides que sofreram a reação 
acrossômica conseguem atravessar a zona pelúcida.

Figura 4.1 - A) Fotomicrografia do gameta feminino de 
mamífero com seus dois envelopes ovulares; (B) Esquema de 
um detalhe da zona pelúcida mostrando a interligação das 
três glicoproteínas denominadas ZP1, ZP2 e ZP3; Esquemas 
da cabeça do espermatozoide de mamífero mostrando os 
seus componentes (C) e a fusão das membranas plasmática 
e acrossômica durante a reação acrossômica (D) (ALBERTS, et 
al., 1997; GILBERT, 2004; KIERSZENBAUM, 2004).

Ovócito

Zona pelúcida
Corona radiada

Resíduo de CarboidratoZP3

ZP2

ZP1

B

A

C D

Ca2+

Receptor do
espermatozóide
que se ligará a ZP3

Núcleo

Envelope nuclear

Acrossomo

Membrana
interna

Membrana
externa

Membrana plasmática

O Cálcio intracelular
é liberado para iniciar
a reação acrosômica

Ca2+

Membrana
acrossômica
interna

Membrana
acrossômica
externa

Membrana plasmática
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Centríolo

Núcleo

Membrana
acrossômica

Membrana
plasmática do

espermatozóide Fusão entre a
membrana plasmática
do espermatozóide e

a membrana acrossônica
adjacente

Figura 4.2 - Esquema da reação acrossômica em mamífero (GILBERT, 2004).

4.3.2  Passagem dos espermatozoides pelos envoltórios  
 nos ouriços do mar

No ouriço do mar, os esper-
matozoides também necessitam 
atravessar duas barreiras físicas 
para poderem penetrar no óvulo. 
A primeira barreira encontrada 
(mais externa) é uma camada de 
geleia, chamada de camada ge-
latinosa, e a segunda, localizada 
sobre a membrana plasmática, é 
uma membrana glicoproteica de-
nominada de envelope vitelínico 
(Figura 4.3). Este último envoltó-
rio é equivalente à zona pelúcida 
em mamíferos, sendo ambos es-
senciais para a ligação espécie-es-
pecífica dos espermatozoides. 

Camada gelatinosa

Espermatozóides

Envelope vitelínico
Membrana plasmática

Núcleo

Mitocôndria

Grânulos corticais

Figura 4.3 - Esquema do óvulo de equinoderma e de seus dois envelopes 
ovulares durante a fecundação (GILBERT, 2004).
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Quando os espermatozoides to-
cam a camada gelatinosa do ouriço 
do mar ocorrem dois eventos muito 
importantes. O primeiro evento é a 
reação acrossômica (Figura 4.4), 
sendo o responsável por esse even-
to parece ser um mucopolissacarí-
deo sulfatado presente na camada 
gelatinosa do óvulo. Como resulta-
do da reação acrossômica, ocorre o 
segundo evento, que é a formação e 
extensão de um prolongamento di-
gitiforme que se projeta em direção 
ao envoltório vitelínico, conhecido 
como prolongamento acrossomal 
(Figura 4.4). Este prolongamento 
forma-se pela polimerização das 
moléculas globulares de actina, lo-
calizadas entre o acrossomo e o nú-

cleo, em filamentos de actina.  As enzimas hidrolíticas liberadas permi-
tem que o prolongamento acrossomal penetre na camada gelatinosa 
até encostar sua extremidade no envoltório vitelínico.

No ouriço do mar também se torna necessário o reconhecimento 
entre os gametas da mesma espécie.  Tendo o espermatozoide pene-
trado a camada gelatinosa, o prolongamento acrossomal do esper-
matozoide entra em contato com a camada externa do envoltório vi-
telínico do óvulo. O reconhecimento espécie específico ocorre neste 
ponto, sendo que a proteína responsável por esse reconhecimento é 
a bindina. Quando ocorre a formação e extensão do prolongamento 
acrossomal, as moléculas de bindina se posicionam externamente 
ao prolongamento (Figura 4.4). A proteína bindina se liga seletiva-
mente ao seu receptor espécie específico (glicoproteína) no envoltó-
rio vitelínico do óvulo, ocorrendo dessa forma um reconhecimento 
entre gametas da mesma espécie. As enzimas exocitadas na reação 
acrossômica também digerem os constituintes do envoltório vitelí-
nico, permitindo que a extremidade do prolongamento acrossomal 
entre em contato com a membrana plasmática do óvulo. 

Núcleo

Actina
Globular

Bindina

Bindina

Microfilamentos de actina que
formam o prolongamento
acrossomal

Membrana
Acrossômica

Enzimas
Acrossômicas

Membrana
Plasmática

Figura 4.4 - Esquema da reação acrossômica e formação do prolongamento 
acrossomal em equinoderma (GILBERT, 2004).

Bindina
proteína situada no lado 

interno da membrana da 
vesícula acrossômica do 

espermatozoide

 Estudos bioquímicos 
demonstraram que as 

bindinas de espécies muito 
próximas de ouriços do mar 

são diferentes. Esta descoberta 
implica na existência de 

receptores espécie-específicos 
para a bindina no envelope 

vitelínico 
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4.4 Ligação do espermatozoide ao gameta  
       feminino e fusão das membranas  
       plasmáticas dos gametas 

Após a passagem do espermatozoide pelos envoltórios ovulares 
ocorre a fusão da membrana plasmática do espermatozoide com a 
membrana plasmática do gameta feminino (ovócito II, no mamí-
fero; óvulo, no ouriço do mar) (Figura 2.10; figura 4.5).

Bindina

Membrana de fecundação

Cone de fecundação

Grânulos 
corticais

Membrana plasmática
Envelope 
vitelínico

Zona pelúcida

Actina

Acrossoma

Mitocôndria

Centríolo

Enzimas

Nos mamíferos, a reação acrossômica também expõe na super-
fície do espermatozoide proteínas que podem se ligar a outras pro-
teínas na membrana plasmática do ovócito II e que estão envolvi-
das na fusão das membranas plasmáticas dos gametas. A proteína 
fertilina (presente na membrana plasmática do espermatozoide) 
liga-se a um receptor do tipo integrina associado à proteína CD9 
(presente na membrana plasmática do ovócito II), levando assim à 
fusão das membranas plasmáticas dos gametas. Esta fusão ocorre 
na membrana plasmática da região posterior (pós-acrossomal) da 
cabeça do espermatozoide, ou seja, o espermatozoide se liga ao 
ovócito II tangencialmente (Figura 4.6).

Figura 4.5 - Representação esquemática das etapas da fecundação nos equinodermas (MULLER, 1996).
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Membrana
plasmática

Proteínas ZP3

Zona pelúcida

Membrana vitelínica

A entrada de um espermatozoide no óvulo do ouriço do mar 
causa a formação de uma protuberância citoplasmática, chamada 
de cone de fecundação (Figura 4.5), possivelmente devido a po-
limerização da actina e extensão de muitas microvilosidades que 
revestem a superfície do óvulo. Nos ouriços parece que todas as 
regiões do óvulo são capazes de fundirem com o espermatozoide, 
já em certos anfíbios e em alguns invertebrados existem regiões 
especializadas para o reconhecimento e fusão do espermatozoi-
de. Nos ouriços o espermatozoide se liga perpendicularmente à 
superfície do óvulo (Figura 4.5). Alguns estudos indicam que a 
bindina parece desempenhar também um papel (secundário) na 
fusão das membranas. 

Tanto nos mamíferos como nos ouriços, após a fusão das mem-
branas plasmáticas dos gametas ocorre a incorporação do conte-
údo citoplasmático e do núcleo do espermatozoide no citoplasma 
do gameta feminino (Figuras 4.5, 4.6). O espermatozoide fornece 
um centríolo ao zigoto, sendo que o centríolo replica-se e o pri-
meiro fuso mitótico do zigoto se organiza. 

Embora muitos espermatozoides interajam com os envoltórios 
circundantes dos gametas femininos é importante que apenas um 

Figura 4.6 - Representação esquemática das etapas da fecundação nos mamíferos (MULLER, 1996).
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deles se fusione com a membrana plasmática e libere seu núcleo no 
citoplasma do gameta feminino. Isso evita a formação de um zigoto 
com vários conjuntos de cromossomos ao invés de uma célula diploi-
de com o número de cromossomos característico de cada espécie.  A 
entrada de múltiplos espermatozoides no gameta feminino, para a 
maioria dos organismos, traz consequências desastrosas devido ao 
aumento ou redução do número de cromossomos após a divisão ce-
lular, o que leva a morte ou desenvolvimento anormal das células.

4.5 Bloqueio à poliespermia

A fusão do gameta masculino com o feminino desencadeia uma 
série de reações no citoplasma do gameta feminino. Estas reações 
levam a alterações tanto em nível de membrana plasmática e dos 
envoltórios ovulares (zona pelúcida, envelope vitelínico), como 
também em nível de ativação metabólica do gameta feminino. Es-
tes mecanismos são fundamentais para a prevenção da poliesper-
mia e para promover o desenvolvimento de um novo indivíduo 
pela ativação do citoplasma.

As espécies desenvolveram mecanismos capazes de impedir a 
entrada de múltiplos espermatozoides, prevenindo assim a união 
de mais de dois núcleos haploides. Os mecanismos mais comuns 
para prevenir a poliespermia são: um bloqueio rápido, alcançado 
através de uma alteração elétrica na membrana plasmática do ga-
meta feminino, e um bloqueio mais lento, provocado pela exoci-
tose dos grânulos corticais. 

O bloqueio rápido e passageiro consiste na despolarização tran-
sitória da membrana plasmática do gameta feminino. Para que o es-
permatozoide penetre no gameta feminino, este deve ter sua mem-
brana polarizada. Isto quer dizer que existe uma maior concentração 
de íons sódio (Na+) no meio externo do que no interior do gameta 
feminino. Inserindo-se um microeletrodo no citoplasma do game-
ta feminino e outro no meio externo, verifica-se que o potencial de 
membrana em repouso é de aproximadamente -70mV e este se man-
têm porque a concentração externa de íons sódio (Na+) é maior que 
a intracelular.  Quando o primeiro espermatozoide toca a membrana 

poliespermia
É a penetração de múltiplos 
espermatozoides no gameta 
feminino.

mV
Milivolt é uma unidade de 
medida de tensão elétrica, 
igual a um milésimo de volt. 
Símbolo: mV.
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plasmática do gameta feminino ocorre uma despolarização da mem-
brana devido ao influxo de íons sódio (Na+) do meio externo para o 
interior do citoplasma do gameta e pequena saída de íons potássio 
(K+) para o meio externo. Esse influxo faz com que o potencial elétri-
co de membrana através da membrana plasmática passe de -70mV 
para +20mV. A partir do ponto de fusão das membranas, o sinal ele-
troquímico se difunde sobre a superfície do gameta feminino até o 
pólo oposto, como uma onda concêntrica.  A membrana se mantém 
despolarizada cerca de 1 minuto e o potencial de repouso se restabe-
lece de maneira gradual. Ainda não se sabe bem o mecanismo, mas 
verificou-se que para o espermatozoide penetrar no gameta femini-
no é necessário que a sua membrana esteja polarizada. O bloqueio 
rápido da polispermia foi identificado inicialmente em ouriços do 
mar e também em certos anfíbios. Esse fenômeno, no entanto, parece 
não ocorrer com a membrana do ovócito de mamífero (Figura 4.7).

Figura 4.7 - Representação esquemática do bloqueio à polispermia (MULLER, 1996).
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O bloqueio lento e definitivo, ou também conhecido como re-
ação cortical consiste na fusão e posterior exocitose do conteúdo 
dos grânulos corticais para a região externa a membrana plasmá-
tica dos gametas femininos.  Os grânulos corticais são numerosos 
e localizam-se logo abaixo da membrana plasmática, no citoplasma 
cortical do gameta; eles contêm enzimas proteolíticas, mucopolis-
sacarídeos, proteína hialina e peroxidase. A reação cortical do ou-
riço do mar, que é mais lenta e mais bem compreendida. A entrada 
do espermatozoide no óvulo de ouriço resulta na iniciação de uma 
onda de liberação de cálcio (Ca2+) do Retículo Endoplasmático 
para o citoplasma, havendo assim um aumento na concentração 
de cálcio no citoplasma. Esse aumento de Ca2+ faz com que os grâ-
nulos corticais, que se situam imediatamente abaixo da membrana 
plasmática do gameta feminino, liberem seu conteúdo no lado ex-
terno da membrana plasmática por exocitose (Figura 4.7). 

Em ouriços do mar, a liberação do conteúdo dos grânulos corticais 
resulta na dissolução das proteínas que mantém unido o envelope vite-
línico à membrana plasmática pelas enzimas proteolíticas. Ao mesmo 
tempo, os mucopolissacarídeos, também dos grânulos corticais, pro-
vocam um gradiente osmótico que permite a entrada de água na área 
entre a membrana plasmática e o envelope vitelínico, elevando o envol-
tório vitelínico que passa a ser chamado de membrana de fecundação 
(Figura 4.5). Esta membrana começa a ser formar no local de entrada 
do espermatozoide e se expande ao redor do óvulo. A descarga dos grâ-
nulos corticais também altera esta membrana do seguinte modo: 1) as 
proteases modificam a conformação dos receptores de bindina, liber-
tando todos os espermatozoides que estavam presos a esses receptores; 
2) em seguida, uma peroxidase endurece a membrana de fecundação 
pela ligação de resíduos de tirosina às proteases adjacentes. Então, assim 
que a membrana de fecundação se forma todos os espermatozoides são 
liberados. Enquanto se forma a membrana de fecundação, a proteína 
hialina, também presente nos grânulos corticais, forma um envoltório 
em torno da membrana do gameta e, mais tarde do zigoto, fornecendo 
um suporte para os blastômeros durante a clivagem. 

Em mamíferos, a reação cortical não leva a formação de uma 
membrana de fecundação. As enzimas liberadas dos grânulos cor-
ticais modificam os receptores dos espermatozoides na zona pe-

Grânulos corticais
São estruturas membranosas 
homólogas à vesícula 
acrossomal, sendo organelas 
derivadas do Complexo de 
Golgi

Cada óvulo de ouriço contém 
aproximadamente 15000 
grânulos corticais
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lúcida devido a uma mudança na conformação da molécula da 
glicoproteína ZP3, fazendo com que os espermatozoides já liga-
dos a ela sejam liberados e, também, impedido a ligação de outros 
espermatozoides.  Esta reação é conhecida como reação de zona 
(Figuras 4.6, 4.8).

Núcleo

Membrana plasmática 
do espermatozóide

Membrana plasmática 
do ovócito

ZP3

ZP3 modificada

ZP2

ZP2 clivada

ZP1
Zona pelúcida

Zona pelúcida

Zona pelúcida
alterada

Grânulos corticais

Resíduo de carboidrato

Reação cortical (exocitose)

Bloqueio à polispermia

Conteúdo secretado 
do grânulo cortical

Figura 4.8 - Representação esquemática de como a reação cortical em um ovócito de 
camundongo parece evitar que outros espermatozoides penetram no gameta feminino 
(ALBERTS, et al., 1997).
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4.6 Ativação metabólica e Formação do zigoto.

Em mamíferos e ouriço do mar, a ativação metabolismo do ga-
meta fecundado está associada à liberação de grande quantidade 
de íons Ca2+ no citoplasma. A liberação do cálcio é desencadeada 
pela entrada do espermatozoide e é necessário e suficiente para 
dar início ao desenvolvimento. O cálcio inicia o desenvolvimento 
do gameta fecundado por meio de sua ação sobre proteínas que 
controlam o ciclo celular. 

O efeito direto e imediato do influxo de íons Ca2+ através da 
membrana do gameta fecundado é a alcalinização do citoplasma, 
a acidificação do meio circundante e a troca de potencial da mem-
brana plasmática (de -70 mV para +20 mV). 

A alteração do pH citoplasmático e o aumento na concentra-
ção dos íons Ca2+ ocasionam uma cascata de sinalizações que se 
iniciam com a aceleração do metabolismo (aumento da síntese 
proteica) e um aumento no consumo de oxigênio (O2). Também, 
o aumento da concentração de cálcio intracitoplasmático leva ao 
bloqueio da polispermia.

A fecundação pode ocorrer com o gameta feminino liberado 
em diferentes momentos da gametogênese, como já foi visto an-
teriormente. Se um espermatozoide fecundar um ovócito primá-
rio (gameta liberado na maioria dos invertebrados), este deverá 
concluir sua meiose, liberando o 1o e 2o glóbulos polares. Caso a 
fecundação ocorra com um ovócito secundário (gameta liberado 
na maioria dos vertebrados), este gameta também deverá concluir 
a meiose, liberando o 2o glóbulo polar. Em ambos os casos, a meio-
se somente será reativada e completada quando o espermatozoide 
penetrar no gameta feminino, levando, assim, a organização do 
conteúdo gênico em cromossomos compatíveis com aqueles do 
núcleo do gameta masculino. Nos equinodermos, entretanto, esta 
reativação da meiose não se faz necessária, pois o espermatozoide 
fecunda um óvulo, ou seja, uma célula que já completou toda a 
meiose antes de ser eliminada do ovário.

Em mamíferos, a reativação da meiose se inicia no momento 
da fusão do espermatozoide com o ovócito II. Uma vez dentro do 
ovócito II, a membrana do núcleo que era do espermatozoide se 
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desintegra, formando pequenas vesículas, e a cromatina fica ex-
posta no citoplasma do ovócito, onde ocorre uma descompactação 
e hidratação do material nuclear. Em seguida, o envoltório nuclear 
se recompõe e assim a formação do pró-núcleo masculino termi-
na. Enquanto isso, no pró-núcleo feminino a segunda divisão mei-
ótica é completada e é formado o segundo glóbulo polar. 

O pró-núcleo masculino e o feminino (haploides) se aproximam 
um do outro, por meio de microtúbulos organizados pelo centríolo 
do espermatozoide, e um pouco antes de fazerem contato, os envol-
tórios dos pró-núcleos se desintegram e os seus conteúdos gênicos 
iniciam sua compactação como cromossomos. Os pró-núcleos se 
fusionam (anfimixia) formando o núcleo da célula ovo ou zigoto 
(diploide) que, logo em seguida, entra nos ciclos celulares mitóticos 
da clivagem. 

Praticamente, o que o zigoto possui proveniente do espermato-
zoide é o centrossomo e, logicamente, o pró-núcleo masculino. As 
outras estruturas do espermatozoide que entram no gameta após a 
fusão das membranas celulares, desintegram-se totalmente. 

Como resultado das etapas da fecundação pode-se citar: o resta-
belecimento do número diploide de cromossomos característico da 
espécie; um aumento na variabilidade genética devido a uma nova 
combinação de genes (paternos e maternos); e a determinação pri-
mária do sexo, devido à presença dos cromossomos sexuais.  

Os mecanismos de fecundação, como já descrito, foram bastan-
te estudados nos ouriços e mamíferos. Nos demais animais, mais 
especificamente nos demais vertebrados algumas informações so-
bre a fecundação podem ser consideradas: 

a) Em alguns peixes teleósteos, com fecundação externa, a mem-
brana plasmática do gameta feminino é revestida externamen-
te por uma camada gelatinosa. Esta camada apresenta uma mi-
crópila (canal muito fino) que permite a passagem de um único 
espermatozoide, já que eles são desprovidos de acrossoma, evi-
tando assim a difícil travessia pela camada gelatinosa. Após a 
penetração do espermatozoide no gameta, a micrópila se fecha 
e assim ocorre o bloqueio da polispermia. Estes animais se re-
produzem por meio de fecundação externa.
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b) Nos anfíbios, a fecundação é externa e as etapas do processo de 
fecundação são semelhantes aquelas da fecundação do ouriço 
do mar. O gameta feminino do anfíbio (ovócito II) também 
possui externamente a membrana plasmática um primeiro en-
velope, denominado envoltório vitelínico e, circundando este, 
um segundo envelope formado por várias camadas chamado 
de camadas gelatinosas. 

c) Nos elasmobrânquios, nos répteis e aves ocorre a penetração 
de vários espermatozoides no gameta feminino (polispermia). 
Contudo, apenas um único espermatozoide realiza a anfimixia 
e os demais são destruídos no citoplasma.

Resumo

Elabore você mesmo um resumo deste capítulo! Utilize nes-
ta atividade as palavras – chave citadas a seguir e destaque-as 
(grifo, em maiúsculo) no texto: fecundação, liberação dos esper-
matozoides, ovulação, quimiotaxia, envoltórios ovulares, reação 
acrossômica, prolongamento acrossomal, reconhecimento espécie 
específico, bindina, ZP3, fusão das membranas plasmáticas, blo-
queio a polispermia, zigoto, ativação metabólica. 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
                  




