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Gametogênese: formação dos 
gametas masculinos e femininos

Você já pensou que no organismo de um animal existe um 
tipo especial de célula (da clivagem) que se destina unicamen-
te a formar o organismo do seu descendente? Que essa célula 
não participa na formação dos diferentes tecidos constituintes 
do progenitor e, portanto, não contribui para a manutenção 
da vida do seu progenitor? Embora essa célula permita que os 
genes do progenitor se perpetuem através do genoma de sua 
descendência, ela poderia ser considerada uma célula “ego-
ísta” por depender do suporte logístico provido pelas demais 
células (da linhagem) do organismo que lhe deu origem. 

Este capítulo tem como objetivos estudar as característi-
cas gerais dos processos de formação dos gametas masculinos 
(espermatogênese) e femininos (ovogênese), bem como reco-
nhecer a organização estrutural dos epitélios germinativos e 
os tipos celulares e/ou estruturas presentes nas gônadas mas-
culinas e femininas de diferentes modelos animais.
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2.1 Introdução

Gametogênese refere-se ao processo de formação de células espe-
cializadas para a reprodução denominadas de gametas, a partir de 
células diploides indiferenciadas, conhecidas como células germina-
tivas primordiais .Os gametas diferem das demais células do corpo 
por serem células haploides (que contêm somente um único grupo 
cromossômico), sendo resultantes da meiose. A fusão de dois game-
tas haploides durante a fecundação restabelece a diploidia da espécie.

O processo de gametogênese é considerado a primeira fase da 
reprodução sexuada e ocorre no interior das gônadas (testículo e 
ovário).  No sexo masculino, este processo é denominando esper-
matogênese e no sexo feminino de ovogênese ou oogênese.

 A espermatogênese envolve uma série de eventos celulares que 
levam a formação de gametas masculinos maduros, denominados 
de espermatozoides  (Figura 2.1A). Já no sexo feminino, os even-
tos que constituem a ovogênese levam à formação de um game-
ta que pode corresponder a diferentes tipos celulares, como por 
exemplo, um óvulo em equinodermos, um ovócito primário (ou 
ovócito I) na maior parte dos invertebrados, ou um ovócito secun-
dário (ou ovócito II) na maioria dos grupos de vertebrados (Figura 
2.1B). Como ocorre na maioria dos animais, os espermatozoides 
são células pequenas e ativas, que se movimentam por meio do 
batimento de uma cauda. Diferentemente, o gameta feminino é, 
em geral, uma célula bastante volumosa e sem mobilidade própria. 
Em diversas espécies de animais, o gameta feminino pode armaze-
nar substâncias altamente nutritivas, que constituem o vitelo.

Nos vertebrados, estas células 
se originam na parede do 

saco vitelínico, no final da 3ª 
semana. Elas migram para 

o interior da gônada em 
desenvolvimento durante a 

embriogênese humana

Em 1677, Johan Ham 
van Arnhim e Aton van 

Leeuwenhoek observaram 
pela primeira vez o 

espermatozoide humano.  
Naquela época, eles pensaram 

que o espermatozoide 
contivesse uma miniatura 

do ser humano pré-formado 
e que este cresceria quando 

fosse depositado no trato 
genital feminino

O vitelo consiste de um 
conjunto de substâncias 

nutritivas que atua como fonte 
de energia para o embrião em 

desenvolvimento
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Figura 2.1 - Tipos de gametas na escala animal. (A) Gameta masculino. (B) Gameta feminino, em diferentes estágios de 
maturação, no momento da ovulação em diferentes animais (GILBERT, 2004).
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Na espermatogênese e na ovogênese podem ser identificadas as 
seguintes fases: 

I. Fase de intensa proliferação celular através de sucessivas 
mitoses; 

II. Fase de crescimento citoplasmático; 

III. Fase da 1ª divisão meiótica (divisão reducional – separação 
dos cromossomos homólogos); 

IV. Fase da 2ª divisão meiótica (divisão equacional – separação 
das cromátides irmãs); 

V. Fase da diferenciação estrutural e funcional dos gametas. Esta 
fase envolve diferentes processos, tais como, a espermiogê-
nese na diferenciação do gameta masculino e a produção e 
acúmulo de vitelo (vitelogênese) no gameta feminino (Figura 
2.2). 

Mitoses Mitoses

Crescimento
Crescimento

Meiose I

Meiose II

Meiose I

Meiose II

Diferenciação

Figura 2.2 - Comparação entre a gametogênese masculina (espermatogênese) e feminina (ovogênese) 
(BALINSKY, 1983, p. 89). 
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2.2 Espermatogênese

2.2.1 Características gerais

A espermatogênese compreende estágios celulares sucessivos, 
através dos quais as espermatogônias (células diploides; 2n) se 
transformam em espermatozoides (tipos celulares haploides; n).    

Quando o animal torna-se sexualmente maduro, as esperma-
togônias começam a proliferar intensamente através de divisões 
mitóticas, gerando novas espermatogônias. Da população de es-
permatogônias são distinguíveis dois tipos de células:

a) Espermatogônias do tipo A: são aquelas que retêm a capaci-
dade de continuar sofrendo mitose e mantendo, assim, a popu-
lação de células que podem originar novas espermatogônias.

b) Espermatogônias do tipo B: são aquelas que possuem carac-
terísticas citoplasmáticas e nucleares, adquiridas após um nú-
mero limitado de divisões mitóticas, que são necessárias para 
entrar no ciclo da meiose. Estas células param de se dividir e 
crescem, sendo as precursoras dos espermatócitos primários. 

Um aumento do volume citoplasmático caracteriza a passagem 
da espermatogônia do tipo B para o espermatócito primário (ou 
espermatócito I; 2n). Sendo assim, cada espermatogônia dá ori-
gem a um espermatócito primário (Figura 2.3).

Cada espermatócito primário sofre a primeira divisão meiótica 
(ocorre a separação dos cromossomos homólogos) e forma dois 
espermatócitos secundários (ou espermatócito II) com igual vo-
lume citoplasmático e haploides (n) (Figura 2.3).

Os espermatócitos secundários após completarem a segunda di-
visão meiótica, onde ocorre à separação das cromátides irmãs, dão 
origem a células haploides (n) chamadas de espermátides. Cada 
espermatócito secundário origina 02 (duas) espermátides haploi-
des de tamanho semelhante (Figura 2.3). 

As espermátides sofrem uma intensa diferenciação celular e 
dão origem aos espermatozoides, que são células com forma mais 
alongada e geralmente com uma cauda. Este processo de diferen-

Estas células têm origem 
a partir da diferenciação 
das células germinativas 
primordiais no interior da 
gônada masculina (testículo) 
na embriogênese inicial

Em um corte histológico de 
testículo, estas células são 
identificadas pelo grande 
volume nuclear quando 
comparada com as demais 
células germinativas
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ciação envolve mudanças morfofuncionais, sendo denominado de 
espermiogênese. Cada espermátide se transforma em um esper-
matozoide maduro e haploide. Assim, ao final da espermatogêne-
se, cada espermatogônia diploide tera originado quatro esperma-
tozoides haploides e maduros (Figura 2.3).

Espermatogônia (2n)

Espermatogônia (2n)

Espermatócito I (2n)

Espermatócito II (2n)

Espermátide (n)

Espermatozóide (n)zzóóóide (n)

Figura 2.3 - Representação do processo da espermatogênese ( modificado de BALINSKY, 1983). 

A espermiogênese (Figura 2.4), que ocorre no final da esperma-
togênese, compreende uma série de processos que seguem:

 • Condensação nuclear: ocorre um achatamento e redução do 
tamanho do núcleo, devido a uma grande condensação do ma-
terial nuclear;

 • Formação do capuz acrossômico ou acrossomo: a partir do 
complexo de Golgi, ocorre a formação de uma vesícula em 
forma de capuz e que recobre a parte anterior do núcleo. Esta 
organela contém diversas enzimas que desempenham impor-
tante papel na penetração do espermatozoide pelos envelopes 
ovulares e a membrana plasmática do gameta feminino;

As principais enzimas 
encontradas no acrossomo 

são: hialuronidase, acrosina, 
neuraminidase, arilaminidase, 

arilsulfatase, colagenase, 
esterase, proteinase ácida.
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 • Formação do flagelo: no lado oposto ao acrossomo, ocorre a 
organização dos centríolos para a formação do flagelo que for-
mará a cauda, destinada a dar propulsão ao espermatozoide;

 • Organização das mitocôndrias na peça intermediária do flagelo: 
as mitocôndrias se organizam formando uma espiral em torno 
do flagelo. A concentração destas organelas é importante para o 
fornecimento de energia necessária para o movimento celular;

 • Redução citoplasmática: eliminação do citoplasma em excesso;

Centríolo

centríolo

Flagelo

flagelo

Microtúbulos

Golgi
remanescente

Visícula
acrossômica
e grânulos

Aparelho de
Golgi

Mitocôndrias
Mitocôndrias

Núcleo

Axonema

Mitocôndrias

Centríolo

Núcleo

Membrana Plasmática

Vesícula Acrossômica

Porção
final

Cauda

Porção mediana

Pescoço

Cabeça do Espermatozóide

Figura 2.4 - Espermiogênese em mamífero (GILBERT, 2004).

Na escala animal existe uma variabilidade na forma e no tama-
nho dos espermatozoides de acordo com a espécie animal (Figura 
2.5). Assim sendo, existem espermatozoides com formas esféricas 
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(como em áscaris) e estreladas (como em crustáceos de água doce), 
espermatozoides com cabeças de diferentes tamanhos e formatos 
(como em diferentes espécies de mamíferos e aves) e até mesmo 
espermatozoides com duas caudas (como em algumas espécies de 
peixes).

Humano

Humano

Rã Anfioxo

Crustáceo
Áscaris

Procambus
(Camarão de
água doce)

Ascaris 
(Lombriga)

Opisamus
(Peixe-sapo)

Amphiuma
(Salamandra)

Hamster
chinês

Arbacica
(Ouriço-do-mar)

Galo
doméstico

Figura 2.5 - Diversidade de forma e tamanho de espermatozoides de acordo com a 
espécie animal (Obs.: Os gametas não estão na mesma escala) (STORER, et al., 1995; 
GARCIA & FERNÁNDEZ, 2001).
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Vários são os espermatozoides que não apresentam forma anor-
mal, sendo considerados anômalos. As causas podem ser diversas 
e a presença deles influi sobre a qualidade do sêmen.

2.2.2  Estruturas do epitélio germinal dos testículos de  
 diferentes grupos animais.

Nos vertebrados, todas as células (das espermatogônias até os 
espermatozoides) que se encontram no interior dos túbulos se-
miníferos são coletivamente denominadas de células da linhagem 
germinativa ou espermatogênica. Como já foi visto na disciplina de 
Histologia (Capítulo 14), estes túbulos são os principais compo-
nentes dos testículos e convergem 
para ductos comuns, os quais con-
duzem os espermatozoides para o 
exterior do organismo masculino.  

Nos mamíferos, as células da 
linhagem germinativa apresen-
tam uma distribuição concêntri-
ca em torno da luz dos túbulos 
seminíferos. Junto à lâmina basal 
dos túbulos, estão presentes as es-
permatogônias e, em seguida, se 
encontram os espermatócitos I, 
espermatócitos II, espermátides 
e espermatozoides. Estas células 
estão situadas de forma sucessiva 
e ordenada, desde a lâmina basal 
até a luz do túbulo (Figura 2.6). 

Os espermatozoides recém for-
mados permanecem na luz dos 
túbulos seminíferos e então são 
impulsionados para os túbulos do 
epidídimo, onde serão maturados 
e armazenados até a sua liberação 
para o meio externo, no momen-
to da reprodução.

Sêmen
É um fluído produzido pelos 
machos que contém os 
espermatozoides

Figura 2.6 - (A) Esquema de corte transversal de túbulos seminíferos de um 
testículo de mamífero mostrando a distribuição concêntrica das células da 
linhagem germinativa em torno da luz. (B) Esquema de uma pequena porção 
de um túbulo seminífero. (C-D) Fotomicrografias dos túbulos seminíferos em 
aumentos de 100 e 400X, respectivamente (BROWDER, 1991; JUNQUEIRA & 
CARNEIRO, 1999; MERGENTHALER, 1993).

Túbulos
seminíferos Espermatozóides

Espermiogênese
Célula de Sertóli

Espermátides
Espermatócitos

secundário

Espermatócitos
primário

Espermatogônia

Células de Leydig

B

A C D
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Além destas células, nos mamíferos também estão presentes 
dentro dos túbulos seminíferos um conjunto de células somáticas, 
denominadas células de Sertoli ou de sustentação. Estas células são 
colunares com suas bases apoiadas na lâmina basal e seus ápices 
livres para a luz, ocupando toda a extensão do túbulo seminífero. 
As faces laterais são altamente irregulares e apresentam reentrân-
cias, onde se acomodam as células desde as espermatogônias até a 
espermátides. A parte apical apresenta inúmeras projeções que en-
globam as espermátides tardias e os espermatozoides (Figura 2.6B). 

As células de Sertoli devido à sua localização e forma possuem 
diversas funções, tais como: a nutrição e sustentação (apoio mecâ-
nico) de todas as células gaméticas; fagocitose dos restos citoplas-
máticos das espermátides durante a espermiogênese; estabeleci-
mento de uma barreira hematotesticular que controla o transporte 
de substâncias oriundas do líquido intersticial; captação dos hor-
mônios FSH (Hormônio folículo estimulante) e testosterona que 
estimulam a espermatogênese; liberação dos espermatozoides do 
epitélio germinal para a luz do túbulo e secreção de fluído para os 
túbulos seminíferos.

Nos mamíferos, preenchendo os espaços entre os túbulos semi-
níferos dos testículos, encontram-se células do tecido conjuntivo, 
nervos e vasos sanguíneos e linfáticos. Adicionalmente, também 
estão dispostas nesta região, entre os túbulos, as células intersti-
ciais ou células de Leydig (Figura 2.6B). Estas células produzem o 
hormônio sexual testosterona, liberando-o na corrente sanguínea 
e nos tecidos circunvizinhos. A testosterona é responsável pelos 
caracteres sexuais secundários masculinos, sendo fundamental 
para a diferenciação do aparelho genital masculino durante o perí-
odo intrauterino. Após o nascimento, as células de Leydig tornam-
se quiescentes voltando à atividade na maturidade sexual sob o 
controle do hormônio luteinizante (LH), produzido na hipófise.

Nas aves, os túbulos seminíferos são constituídos por um epité-
lio de múltiplas camadas celulares, organizadas de maneira seme-
lhante àquelas do epitélio germinativo dos mamíferos. As esper-
matogônias se multiplicam após o nascimento e se transformam 
em espermatócitos I, os quais se dividem rapidamente e formam 
os espermatócitos II. Em seguida, surgem as espermátides que se 

Quiescentes
deixam de se dividir
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transformam em espermatozoides em um desenvolvimento contí-
nuo.  Contudo, os espermatozoides de aves diferem daqueles dos 
mamíferos por serem menores e apresentarem uma longa cabeça 
filamentosa (Figura 2.5).

Nos peixes ósseos, dependendo da fase do ciclo reprodutivo, os 
testículos podem apresentar 04 estágios: de repouso, de maturação, 
maduro e esgotado. No estágio de repouso são encontrados nos testí-
culos dois tipos de espermatogônias (1ª e 2ª) que possuem tamanhos 
diferentes e uma distribuição isolada ou organizada em grupos (cis-
tos) no interior dos lóbulos seminíferos (Figura 2.7A). No testículo 
em maturação, os lóbulos seminíferos apresentam vários cistos, cada 
um contendo um grupo de célula germinativa na mesma fase do de-
senvolvimento (grupo de espermatogônias; grupo de espermatócito I, 
grupo de espermatócito II, grupo de espermátides, grupo de esperma-
tozoides) (Figura 2.7B). Os testículos em estágio maduro possuem 
lóbulos seminíferos repletos de espermatozoides. Nos testículos em 
estágio esgotado estão evidentes as células de Leydig (ou intersticiais), 
alguns espermatozoides que não sofreram a espermiogênese e muitas 
espermatogônias. Também estão presentes inúmeros capilares.

Espermatogônia
primária

Espermatogônia
secundária

Núcleo da célula cística 12,5 µm

1 2

4

3

B

A

Nos anfíbios, as células da linhagem germinativa encontram-
se em uma distribuição diferente da encontrada no interior dos 
túbulos seminíferos dos mamíferos. Elas se dispõem em pequenos 
grupos constituídos por tipos celulares pertencentes ao mesmo es-
tágio da espermatogênese (Figura 2.8). 

Estágio maduro
Em estágio maduro significa 
que o testículo do animal 
está apto a reprodução.

Figura 2.7 - Fotomicrografia do testículo de um peixe ósseo.  (A) Estágio de repouso; (B) Maturação do ciclo 
reprodutivo. Em B: 1 e 2. Espermatócitos I; 3. Espermatócitos II; 4. Espermatozoides; A seta aponta o núcleo das células 
de Sertoli. Coloração: Hematoxilina Eosina (HE) (SANTOS & AZOUBEL, 1996).
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Nos insetos, os testículos são constituídos por 
lóbulos, denominados lóbulos testiculares (Figu-
ra 2.9A).  No interior destes lóbulos, as células da 
linhagem germinativa apresentam um modelo de 
distribuição linear. Nas extremidades proximais 
desses túbulos estão presentes as espermatogô-
nias, e ao longo dos mesmos encontram-se as cé-
lulas nos estágios sucessivos da espermatogênese, 
organizadas em um arranjo ordenado. Os esper-
matozoides estão localizados nas porções distais 
dos túbulos espermáticos (Figura 2.9B).

 
Espermatócitos

Espermátides

Espermatozóides

Espermatozóides

B

A

Figura 2.8 - Fotomicrografias do testículo de um anfíbio. 
(A) aumento de 200X; (B) Aumento de 400X. Coloração: 
Hematoxilina Eosina (HE).

Figura 2.9 - Esquema do aparelho reprodutor de um macho de inseto (A) e um corte longitudinal de um lóbulo testicular (B). 

Espermatozóides

Espermátides

Espermatóciotos

Espermatogônia

B

Testículo

Lóbulos testiculares

Ducto ejaculatório

A
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2.3 Ovogênese

2.3.1 Características gerais

A ovogênese difere da espermatogênese em vários aspectos. O 
gameta formado na espermatogênese é uma célula que possui mo-
bilidade, sendo constituída quase somente pelo núcleo. Enquanto 
que o gameta formado na ovogênese contém todo o material neces-
sário para posteriormente iniciar e manter o metabolismo na em-
briogênese. Em adição a formação de um núcleo haploide, a ovogê-
nese também produz um estoque de enzimas citoplasmáticas, RNA 
mensageiros, organelas e substratos metabólicos. Assim, enquanto 
que no espermatozoide o investimento energético foi concentrado 
na sua mobilidade, no gameta feminino esse investimento é voltado 
para a elaboração de um citoplasma de constituição mais complexa.

Entre as diferentes espécies animais, o mecanismo da ovogênese é 
mais diversificado do que o da espermatogênese. Essa diferença não 
surpreende uma vez que o padrão de reprodução entre as espécies 
também varia significantemente. Em algumas espécies que utilizam 
a fecundação externa, tais como ouriço do mar e anfíbios, a fêmea 
produz centenas ou milhares de gametas de uma só vez, enquanto que 
em outras espécies, tais como os humanos e a maioria dos mamíferos 
em razão da fecundação ser interna, poucos gametas são produzidos. 

Na ovogênese, ainda na vida embrionária as células germinati-
vas primordiais diferenciam-se em ovogônias (diploide; 2n) que 
através de divisões mitóticas formarão novas ovogônias (Figuras 
2.2; 2.10). Este período de proliferação celular, através de divisões 
mitóticas, marca o início do processo de ovogênese, não havendo a 
formação de diferentes populações de ovogônias. Nos invertebra-
dos, a atividade mitótica das ovogônias prossegue durante toda a 
vida reprodutiva do animal, mas nos vertebrados superiores este 
período proliferativo é limitado ao início do desenvolvimento (pe-
ríodo intrauterino). Na maioria dos cordados, todas as divisões 
mitóticas das ovogônias completam-se e elas entram na prófase 
meiótica durante a vida embrionária ou logo após.

cordados
É um grupo animal que 
apresenta uma estrutura 
denominada notocorda, a 
qual pode estar presente no 
estágio larval ou embrionário 
ou mesmo, como ocorre 
em algumas espécies (ex: 
anfioxo), estar presente ao 
longo de todo ciclo de vida.
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Ovogônia (2n)

Ovogônia (2n)

Ovócito I (2n)

Ovócito II (n)

Óvulo (n)
2o Glóbulo 

Polar (n)

1o Glóbulo 
Polar (n)

2  Gl
PolÓvulo (n)

2o G

to II (n)

o I ((2n)

Figura 2.10 - Representação do processo de ovogênese (modificado de BALINSKY, 1983). 

Após sofrerem mitose, as ovogônias aumentam de volume e ori-
ginam o ovócito primário (ou ovócito I), que é ainda uma célula 
diploide (2n) (Figuras 2.2; 2.10).  O aumento do volume celular é 
variável entre os grupos animais. Para algumas espécies, este cresci-
mento é bastante evidente em razão não só do aumento dos consti-
tuintes citoplasmáticos, mas essencialmente, da produção e acúmu-
lo de substâncias de reserva nutritiva (vitelo) para o futuro gameta.

O ovócito primário sofre a primeira divisão meiótica (reducio-
nal), formando por meio de uma divisão citoplasmática desigual, 
um ovócito secundário (ou ovócito II) e o primeiro glóbulo polar, 
sendo ambas as células haploides (n). A diferença entre essas duas 
células corresponde à quantidade de citoplasma, que ao contrário 
do ovócito, no glóbulo polar o citoplasma é extremamente reduzido.      
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Acredita-se que esta divisão desigual na gametogênese feminina 
foi uma forma que a natureza encontrou para concentrar todos os 
constituintes citoplasmáticos e nutritivos em uma única célula (ga-
meta), tornando-a apta a proporcionar a matéria e a energia neces-
sárias para o embrião, até que ele possa obter sua nutrição de uma 
fonte externa e produzir, a partir do genoma, suas próprias proteínas.

O ovócito secundário sofre a segunda divisão meiótica (equa-
cional), também desigual, originando um óvulo (n) e o segundo 
glóbulo polar (n) (Figura 2.2; 2.10). O primeiro glóbulo, ou cor-
púsculo polar, também se divide, formando dois glóbulos polares. 
Assim, no final do processo de ovogênese cada ovogônia formará 
um único gameta e três glóbulos polares.

Na ovogênese, o gameta maduro possui uma forma similar ao da 
ovogônia, diferindo apenas no volume. Isto se explica pelo fato de que 
embora ocorra uma diferenciação citoplasmática, não há uma diferen-
ciação morfológica evidente como a verificada na espermatogênese.

2.3.2  Organizações dos gametas na gônada feminina  
 de diferentes grupos animais

Nos cordados as células da linhagem germinativa, durante seu 
crescimento e maturação, encontram-se circundadas por uma ou 
mais camadas de células da linhagem somática, denominadas cé-
lulas foliculares que são especializadas na função de sustentação 
e nutrição. No ovário, o arranjo formado pelo gameta feminino e 
seu conjunto de células foliculares constitui um folículo ovariano.

Nos mamíferos, o aparelho reprodutor é formado por dois ová-
rios, duas tubas uterinas, o útero, a vagina e a genitália externa. O 
ovário apresenta uma região medular, rica em vasos sanguíneos e 
em tecido conjuntivo frouxo, e uma região cortical, onde predo-
minam os folículos ovarianos em desenvolvimento. Não existem 
limites nítidos entre estas duas regiões do ovário. Nesses animais, 
distinguem-se os folículos primordiais, os folículos em crescimen-
to (folículos primários e secundários) e os folículos maduros (fo-
lículos terciários ou de Graaf) (Figuras 2.11; 2.12). As diferenças 
entre estes folículos e seus constituintes foram estudadas na disci-
plina de Histologia - no Capítulo 15.
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O desenvolvimento do folículo é caracterizado pelo: aumento do 
número de camadas de células foliculares circundando o gameta, 
formação de uma região glicoproteica chamada de zona pelúcida, 
formação de uma cavidade no interior do folículo (antro) e orga-
nização das teças foliculares interna (secretora) e externa (fibrosa). 
Assim, o aumento do volume do folículo ovariano nos mamíferos 
se deve ao desenvolvimento desses constituintes foliculares, e não 
a elaboração de uma reserva volumusa de material nutritivo.

Ovócito

Zona pelúcida

Células das tecas

Folículo em crescimento

Células da granulosa

Ovócito II

Folículo em maturação

Folículo  de Graff

granulosa

Corpo albicans

Artéria e veia no
estroma ovariano

Folículo  em atrofia

Corpo lúteo

Em regressão

Ovulação

Folículo 
primordial

Células da 

Figura 2.11 - Esquema de um ovário de mamífero, em corte longitudinal, mostrando as 
várias fases do desenvolvimento de um folículo até a ovulação (Modificado de DOYLE 
MAIA, 1984; ou LEME DOS SANTOS & AZOUBEL, 1996). 
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Nas aves, como nos dos mamíferos, o 
ovário é constituído por uma região cor-
tical, onde são encontradas as ovogônias 
que irão dar origem aos ovócitos, e uma 
camada medular que contém tecido con-
juntivo, vasos sanguíneos e terminações 
nervosas. Nos ovários ocorre o aumento 
rápido das ovogônias através de mitoses 
sucessivas (período proliferativo). Após, 
a ovogônia cresce e forma o ovócito I, que 
faz parte de um folículo ovariano.  Este 
crescimento citoplasmático é bastante 
acentuado, ocorrendo também a pro-
dução e o acúmulo de vitelo em grande 
quantidade. Os constituintes do vitelo 
(proteínas e fosfolipídios) não são produ-
zidos diretamente no ovário, sendo que a 
maior fonte destas substâncias para estes 
animais é o fígado. Dos vários folículos 
presentes na região cortical do ovário, 
geralmente 01 começa a se desenvolver 
em determinado momento, através de es-
tímulos hormonais (FSH e LH). Este folículo pode se desenvolver 
até a fase madura e liberar o ovócito I (um pouco depois de ter sido 
iniciada a meiose I), ou pode se tornar atrésico. O ovócito I libe-
rado no oviduto só completará a meiose, ocorrendo a meiose II, se 
ocorrer uma fecundação. No tempo de permanência do ovócito I 
no oviduto pode ocorrer a penetração de vários espermatozoides 
(polispermia) e o começo da meiose II. Conforme o ovo/gameta 
vai se deslocando através do oviduto, vai ocorrendo à formação da 
membrana vitelínica, a produção do albume (ou clara), formação 
das membranas da casca e deposição do cálcio para a formação da 
casca (Figura 2.13).

O hormônio folículo estimulante (FSH) estimula o cresci-
mento e amadurecimen to dos folículos ovarianos e o hormô-
nio luteinizante (LH) promove a ovulação. Ambos são hormô-
nios gonadotróficos produzidos e liberados pela hipófise.

Figura 2.12 - Fotomicrografia de um ovário de mamífero em 
corte longitudinal. (A) Visão geral do ovário mostrando os vários 
tipos de folículos ovarianos; (B) Folículos primários unilamelares; 
(C) Folículo primário multilamelares; (D) Folículo secundário; 
(E) Folículo terciário, maduro ou de Graaf; (F) Ovulação 
(MERGENTHALER, 1993).
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C D

atrésico
Atresia folicular é um 
processo involutivo que 
ocorre na maioria dos 
folículos ovarianos
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Figura 2.13 - Esquema do aparelho reprodutor (A) e do ovo de ave (B) (STORER, et al., 
1995; LIEM, et al., 2001).

Em outros grupos de vertebrados, como por exemplo, nos an-
fíbios e peixes, o ovário também contém folículos em diferentes 
níveis de desenvolvimento. Contudo, nestes animais, o desenvolvi-
mento do folículo, e o consequente aumento em seu tamanho, é ca-
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racterizado pelo aumento do volume citoplas-
mático dos ovócitos. O aumento do tamanho 
dos folículos ovarianos reflete a elaboração e 
o acúmulo de uma média à grande quantida-
de de vitelo no citoplasma dos ovócitos. As-
sim, folículos pequenos contêm ovócitos de 
pequeno volume citoplasmático, pelo fato de 
ainda não possuírem vitelo armazenado em 
seu citoplasma. Estes ovócitos são chamados 
genericamente de pré-vitelogênicos. Os ovó-
citos com um grande volume citoplasmático 
possuem vitelo armazenado em média ou 
grande quantidade, sendo denominados ovó-
citos vitelogênicos (Figura 2.14).

Em alguns grupos de invertebrados, tais 
como em algumas espécies de insetos (Fi-
gura 2.15A), moluscos e anelídeos, além do 
gameta e das células foliculares, outro tipo ce-
lular pode também estar diretamente associa-
do ao gameta. Estas células são denominadas 
células nutridoras (Figura 2.15B-C) e estão 
relacionadas com a transferência de materiais 
(RNAs e proteínas) para o gameta. 

A

B

C

Figura 2.14 - Fotomicrografia de ovário de peixe ósseo e de 
anfíbio. (A e B) Peixe ósseo em aumento de 100X e 400X, 
respectivamente. (C) anfíbio em aumento 100X. 1- Folículo 
com ovócito pré-vitelogênico; 2- Folículo com ovócito em 
vitelogênese. Coloração: Hematoxilina Eosina (HE).
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2.3.3 Padrões de ovogênese

A ovogênese pode ser classificada em diferentes padrões no que 
se refere à presença e associação de tipos celulares envolvidos no 
processo. Estes padrões podem ser:

a) Solitária: quando os ovócitos se desenvolvem sem qualquer asso-
ciação com outra célula. Ocorre especialmente em animais com ca-
vidades do corpo amplas. Ex: nos equiúridos e sipuncúlidos os ovó-
citos flutuam livremente na cavidade celomática (Figura 2.16A).

Figura 2.15 - Esquema do aparelho reprodutor de uma fêmea de inseto (A) e de tipos de ovaríolos encontrados em diferentes 
espécies de insetos: (B) Ovaríolo panoístico e (C) Ovaríolo meroístico. (D) fotomicrografia de um ovaríolo meroístico corado com 
Hematoxilina Eosina (HE). 1- Ovócito I; 2- Células foliculares; 3- Células nutridoras; (FIORONI , 1992).
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b) Folicular: quando os ovócitos estão intimamente associados 
com um epitélio de células somáticas, denominadas células fo-
liculares.  Estas células recobrem a superfície dos ovócitos e 
podem desempenhar um papel importante no transporte de 
macromoléculas para o citoplasma do ovócito (Figura 2.16B).  

c) Nutrimental: quando os ovócitos mantêm uma íntima asso-
ciação com outras células da linhagem germinativa, porém não 
destinadas a formar gametas, denominadas células nutridoras. 
Neste padrão de ovogênese, dois tipos de associações podem 
ser encontrados: - sem as células foliculares, ou seja, o ovócito 
associado a uma cadeia de células nutridoras (ex: em alguns 
anelídeos poliquetas); - com as células foliculares, ou seja, o 
ovócito e as células nutridoras encontram-se revestidos ou em 
contato com as células foliculares (ex: em algumas espécies de 
insetos) (Figura 2.16C-D).

1

1

1

1

3
3

2

2

A B

C D

BA

C D

Figura 2.16 - Esquemas dos diferentes padrões de ovogênse: (A) Solitária; (B) Folicular; (C) Nutrimental sem 
células foliculares; (D) Nutrimental com células foliculares;         1- Ovócito I; 2- Células foliculares; 3- Células 
nutridoras (BARNES, et al., 1995).
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A ovogênese é um processo que não se completa necessaria-
mente dentro dos ovários. Na maioria das espécies, as etapas finais 
da ovogênese ocorrem fora das gônadas, sendo que a célula femi-
nina é eliminada ainda imatura. Os equinodermos são um grupo 
animal que completa toda a ovogênese no interior dos ovários e 
libera óvulos na ovulação; já os demais grupos de invertebrados 
e vertebrados, liberam gametas no estágio de ovócito primário e 
secundário, respectivamente, bloqueados em alguma das fases da 
meiose I ou II. Nestes casos, a conclusão da meiose no gameta fe-
minino só irá se completar se houver fecundação. 

Durante a ovogênese, o gameta acumula também DNA, RNAs e 
proteínas essenciais para iniciar o desenvolvimento após a fecun-
dação e que podem ser sintetizados pelo próprio gameta ou por 
outras células a ele associadas.

Resumo

Gametogênese é o processo de formação de gametas, que são 
células especializadas para a reprodução. Estes gametas diferem 
das demais células do corpo por serem células haploides resultan-
tes da meiose. 

A espermatogênese ocorre no interior dos testículos e compre-
ende estágios celulares sucessivos, através dos quais as esperma-
togônias se transformam em espermatozoides. No animal sexual-
mente maduro, as espermatogônias sofrem um pequeno aumento 
do volume citoplasmático, formando os espermatócitos primá-
rios. Cada espermatócito primário sofre a primeira divisão meió-
tica e origina dois espermatócitos secundários com igual volume 
citoplasmático e haploides. Os espermatócitos secundários, após 
completarem a segunda divisão meiótica, dão origem às espermá-
tides. Cada espermátide sofre complexas modificações e origina 
os espermatozoides. Estas células são pequenas, com forma mais 
alongada e, geralmente, com cauda. Existe uma variabilidade na 
forma e no tamanho dos espermatozoides de acordo com a espécie 
animal. A estrutura do epitélio germinal dos testículos, onde ocor-
re a espermatogênese, varia nos diferentes grupos animais.
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A ovogênese ocorre no interior dos ovários. As ovogônias au-
mentam de volume e originam o ovócito primário. Este aumento 
citoplasmático é variável entre os diversos grupos animais e é devi-
do à produção e acúmulo de substâncias de reserva nutritiva, o vi-
telo. O ovócito primário sofre a primeira divisão meiótica e forma 
um ovócito secundário e o primeiro glóbulo polar. Por sua vez, 
o ovócito secundário sofre a segunda divisão meiótica, originando 
um óvulo e o segundo glóbulo polar. O primeiro glóbulo também 
se divide, formando dois glóbulos polares. Ao final do processo, 
cada ovogônia formará um único gameta e três glóbulos polares. 
O gameta formado contém todo o material necessário para poste-
riormente iniciar e manter o metabolismo na embriogênese. 

Nos cordados, as células da linhagem germinativa encontram-
se circundadas por uma ou mais camadas de células. Estas células 
são especializadas na função de sustentação e nutrição. No ovário, 
o arranjo formado pelo gameta feminino e seu conjunto de células 
foliculares constitui um folículo ovariano. 

A ovogênese pode ser classificada em diferentes padrões no que 
se refere à presença e associação de tipos celulares envolvidos no 
processo: solitária, folicular e nutrimental.




