
Embriologia Básica 
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Palavras-chave da aula 

 Animais:  
• Ovulíparos; 
• Ovíparos; 
• Ovovivíparos; 
• Vivíparos; 
 Ovos: 
• Oligolécito; 
• Heterolécito; 
• Telolécito; 
• Centrolécito. 
 Segmentação ou 

clivagem; 
• Holoblástica e igual; 
• Holobástica e 

desigual; 
• Meroblástica e 

discoidal; 
 Desenvolvimento 

direto e indireto; 
 Blastômeros; 
 Mórula; 
 Blástula e 

blastocele; 
 Embolia; 
 Gástrula; 
 Folhetos 

embrionários: 
• Ectoderme; 
• Mesoderme; 
• Endoderme. 
 Arquêntero; 
 Blastóporo; 

 Protostômios; 
 Deuterostômios; 
 Diblásticos; 
 Triblásticos; 
 Acelomados, 
 Pseudocelomados; 
 Celomados. 
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1. Poríferos: esponjas; 

2. Cnidários: águas vivas, medusas, anêmonas e 
corais; 

3. Platelmintos: tênia e planária; 

4. Nematelmintos: lombriga e filaria; 

5. Moluscos: lula, polvo, caracol, caramujo e lesma; 

6. Anelídeos: minhocas, sanguessugas e poliquetas; 

7. Artrópodes: insetos, aracnídeos, crustáceos, 
quilópodes, diplópodes; 

8. Equinodermos: (... do mar); 

9. Cordados. 

Relembrando: os filos 
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Relembrando: os invertebrados 

Diagrama hipotético das relações 
filogenéticas entre os principais 
grupos de invertebrados. 4 



11. Cefalocordados 

12. Urocordados 

13. Vertebrados 

 

Relembrando: os cordados 

Os cordados e suas relações com 
equinodermos e hemicordados. 
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Relembrando: os cordados 

Cladograma simplificado dos cordados. 
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Relembrando: os cordados 

Árvore filogenética simplificada dos 
vertebrados. Em vermelho algumas 
linhagens extintas, como os 
dinossauros e os placodermos 
(primeiros peixes com maxilas) 
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Relembrando: os primatas 

Evolução dos primatas, 
grupo a que pertencem o 
ser humano e os macacos. 
As datas indicam a época 
aproximada da separação 
de cada grupo a partir de 
um ancestral comum. 
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• Fêmeas lançam os óvulos na água e ocorre fecundação 
externa. 

• Ex.: Muitos invertebrados aquáticos, alguns peixes e anfíbios. 

 

Animais ovulíparos 

Rana cascadae Gasterosteus aculeatus aculeatus 
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Gasterosteus aculeatus aculeatus 
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Lithobates palustris 
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Batrachyla leptopus 
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• Fecundação interna e a fêmea elimina o ovo, que se 
desenvolve no exterior à custa de suas reservas 
nutritivas. 

 

• Ex.: répteis em geral, aves, vários invertebrados e alguns 
peixes. 

Animais ovíparos 

Observação: 
 
•Fecundação interna  proteção aos gametas. 
•Ovo amniota  adaptação à vida terrestre. 
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Natrix natrix 
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Malaclemys terrapin 
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Alligator mississippiensis 
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O que é isso? 
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O que é isso? 

Ovo de raia. Sp. indet.  

18 



Ovovivíparo 

Aetobatus narinari 
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O que é isso? 
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Tubarão saindo do ovo. 
Sp. indet. 
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Scyliorhinus canicula 
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Scyliorhinus canicula 
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Poroderma africanum 
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Poroderma africanum 
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• Embrião se desenvolve no interior da fêmea 
(ovo é retido no oviduto), à custa de suas 
reservas nutritivas - sem nutrientes adicionais 
do organismo materno - isso protege mais o 
embrião e o filhote sai formado de dentro da 
mãe. 

• Ex.: certos invertebrados, alguns peixes e 
determinados répteis. 

Animais ovovivíparos 

26 



Fetos de tubarão. Sp. indet. 
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Fetos de tubarão . Sp. indet. 
28 



Fetos de raia. Sp. indet. 
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Fetos de tubarão . Sp. indet. 
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Fetos de tubarão . Sp. indet. 
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Fetos de tubarão . Sp. indet. 
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Fetos de tubarão . Sp. indet. 
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• Hoje o termo ovovivíparos é muitas vezes 
substituído pelo termo viviparidade aplacentária, 
como evidenciado através da observação dos 
condrictes, um grupo que exibe todos os tipos de 
ovos. 

Observação 

Ovovivíparo ou 
vivíparo aplacentário Vivíparo placentário 

Ovíparo 
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Zootoca vivipara 
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• O embrião absorve diretamente do sangue materno 
o alimento e o oxigênio necessários e elimina seus 
excretas através da placenta, que se forma no útero 
da mãe. 

• Ex.: peixes e, principalmente, mamíferos. 

Animais vivíparos 

Prionace glauca Panthera onca 36 



Fonte: imagens do Google ®. 37 



Ursus maritimus 
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Leopardus pardalis 
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Prionace glauca 
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Gymnura altavela 
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Fetos de tubarão-martelo. Sphyrna spp. 
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Fetos de tubarão. Sp. indet. 
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Recapitulando 

Ovulíparos – invertebrados, peixes ósseos e anfíbios; 
 
Ovíparos – répteis, aves, peixes cartilaginosos e vários 
invertebrados; 
 
Ovovivíparos (ou vivíparos aplacentários) – alguns 
invertebrados, peixes cartilaginosos e alguns répteis; 
 
Vivíparos (ou vivíparos placentários) – peixes 
cartilaginosos e, principalmente, mamíferos. 
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Tipos de ovos de acordo com a 
quantidade e distribuição de vitelo 

A – Ovo isolécito, com pouco 
vitelo (pontilhado) 
distribuído uniformemente. 
B – Ovo telolécito, com o 
vitelo concentrado no polo 
vegetal. 
C – Ovo centrolécito, com o 
vitelo concentrado no centro 
da célula. 
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Divisões iniciais da célula-ovo. 

• Blastômeros – células originadas na fase inicial 
de segmentação. 

 

• Mórula (do latim, morula = diminutivo de 
“amora”) – esfera maciça de blastômeros. 

Segmentação ou clivagem 
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Tipos de clivagem 

Tipos de clivagem inicial em zigotos em desenvolvimento. (A) Clivagem 
holoblástica. O plano de clivagem atravessa completamente o citoplasma. (B) 
Clivagem meroblástica. Os planos de clivagem não atravessam completamente o 
citoplasma com muito vitelo. 
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Planos de clivagem holoblástica 

Planos de clivagem holoblástica. (A) 
Clivagem igual. (B) Clivagem 
desigual produz micrômeros e 
macrômeros. (C-E) Planos de 
clivagem relativos ao eixo animal-
vegetal do ovo ou zigoto. (C) 
Clivagem longitudinal (=meridional) 
paralela ao eixo animal-vegetal. (D) 
Clivagem equatorial perpendicular 
ao eixo animal-vegetal e dividindo o 
zigoto em metades animal e vegetal 
iguais. (E) Clivagem latitudinal 
perpendicular ao eixo animal-
vegetal mas não passando ao longo 
do plano equatorial. 
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Comparação de clivagem radial 
versus a clivagem espiral. 
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 Há três tipos básicos de ovos de acordo com a quantidade de 
vitelo: 

• Isolécito; 

• Telolécito; 

• Centrolécito. 

 OBS.: Há variações dentre esses grupos!!! 

 O tipo de clivagem está relacionada a quantidade de vitelo do 
ovo. Existem dois tipos básicos de clivagem: 

• Holoblástica 

• Meroblática 

 Além disso, a clivagem pode ser igual ou desigual e, ainda, 
radial ou espiral. 

Recapitulando 
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Agora, de acordo com o livro didático. 
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• Ovo oligolécito (oligo = pouco; lecito = vitelo), alécito 
(a = sem), homolécito ou isolécito (homo ou iso = 
igual). 

• Pouco vitelo distribuído de forma uniforme no 
citoplasma. 

• Segmentação total ou holoblástica (holo = todo; blasto 
= germe) e igual, pois origina uma mórula com 
blastômeros de tamanhos aproximadamente iguais. 

• Ovo dos mamíferos e de muitos invertebrados 
marinhos, como esponjas, corais e estrelas-do-mar. 

Ovo oligolécito 
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Segmentação total e igual de um ovo oligolécito. Nas fotos: A, 
embrião de camundongo com dois blastômeros; B, embrião de 
camundongo com quatro bastômeros; C, mórula de camundongo; 
D, mórula de embrião humano; E, amora, fruta de cujo nome saiu 
o termo mórula. A célula menor que aparece em algumas fotos é 
o glóbulo polar. 

Ovo oligolécito 
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• Ovo heterolécito (hetero = diferente). 
• Quantidade de vitelo intermediária entre a dos ovos 

oligolécitos e telolécitos (daí outros nomes como 
mesolécito ou mediolécito), concentrada mais em um 
dos polos (polo vegetal ou vegetativo) do que no outro 
(polo animal, onde está o núcleo). 

• Segmentação total e desigual, pois a região superior 
(polo animal) por ter menos vitelo, divide-se mais 
rapidamente e produz células menores (micrômeros) e 
mais numerosas que as produzidas no polo vegetativo 
(macrômeros).  

• Ovo dos anfíbios, de vários peixes e de alguns 
invertebrados (maioria dos moluscos, poliquetas e 
platelmintos). 

Ovo heterolécito 
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Segmentação total e desigual de um ovo heterolécito. Nas fotos, a 
segmentação de um ovo de sapo. 

Ovo heterolécito 
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• Ovo telolécito (telo = ponta) ou megalécito 
(mega = grande). 

• O núcleo e o citoplasma formam um pequeno 
disco sobre uma quantidade enorme de vitelo 
(neste caso, também chamado de gema). 

• Segmentação meroblástica (mero = parte) ou 
parcial e discoidal, pois ocorre apenas no polo 
animal e forma um pequeno disco de células 
(cicatrícula), encravado na gema. 

• Ovo dos répteis, aves, peixes ósseos, moluscos 
cefalópodes (polvo, lula) e mamíferos ovíparos 
(ornitorrinco e équidina). 

Ovo megalécito 
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Segmentação parcial e discoidal de um ovo megalécito (aves). 

Ovo megalécito 
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• Ovo centrolécito. 

• O vitelo ocupa a região central da célula e não 
se divide. O núcleo divide-se várias vezes no 
interior do vitelo e migra, depois, para a 
periferia, seguindo-se a divisão do citoplasma. 

• Segmentação meroblástica (mero = parte) e 
superficial.  

• Ovo da maioria dos artrópodes. 

Ovo centrolécito 
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Segmentação parcial e superficial de um ovo centrolécito 
(artrópodes). 

Ovo centrolécito 
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A clivagem superficial de um ovo centrolécito e a formação de uma periblástula nos 
artrópodes. (A) Ovo centrolécito. (B) Divisões nucleares intralécitas que ocorrem 
depois da fertilização. (C) Migração dos núcleos para a periferia da célula. (D, E) A 
periblástula é produzida pela separação entre os núcleos enquanto as membranas 
celulares são formadas. 

Ovo centrolécito 
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• Forma-se um pequeno animal semelhante ao 
adulto. Ex.: répteis, aves e mamíferos. 

 

 

Desenvolvimento direto 

Pastor Suíço adulto. Pastor Suíço juvenil. 
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• Formação de filhotes com estruturas mais simples (larvas). 
Elas são capazes de se locomover, capturar e armazenar 
quantidade suficiente de alimento para se transformar em um 
animal adulto. A transformação é a metamorfose e ocorre 
com os girinos e com muitos invertebrados. 

 

Desenvolvimento indireto 

Reprodução e desenvolvimento indireto em anfíbios. 62 



Desenvolvimento indireto 

Desenvolvimento indireto em insetos. Nas fotos, metamorfose completa de 
uma borboleta: A, ovo; B, lagarta; C, pupa; D, borboleta deixando o casulo; E, 

borboleta polinizando uma flor. 
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Desenvolvimento indireto 

Tipos de desenvolvimento indireto em 
artrópodes: 
 

• Ametábolo  desenvolvimento direto simples; 

 

• Hemimetábolo  metamorfose incompleta; 

 

• Holometábolo  metamorfose completa. 
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Desenvolvimento 
holometábolo em um 

lepidóptero. 
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Desenvolvimento 
holometábolo em um 

coleóptero. 
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Desenvolvimento hemimetábolo em um hemíptero. 
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Desenvolvimento hemimetábolo em um ortóptero. 
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• O processo embrionário varia de acordo com o tipo 
de ovo e com o grupo do animal. 

• O anfioxo (cefalocordado) é utilizado para o estudo 
do desenvolvimento dos folhetos embrionários. 

Formação dos folhetos embrionários 

Anfioxos. Fonte: imagens do Google ®. 69 



Anfioxo: um importante cordado 

Esquema corporal do anfioxo (gênero Branchiostoma). 70 



Blastulação e gastrução 

Desenvolvimento da blástula e da gástrula. 
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Protostômios e deuterostômios 

Diferenças entre o embrião de protostômios esquizocelmados (minhoca) e 
de deuterostômios enterocelomados (anfioxo). 
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Protostômios e deuterostômios 

Enterocelia (entero = intestino) 
= 

O celoma dos deuterostômios forma-se de 
dobras do intestino primitivo do embrião. 

Esquizocelia (esquizo = fender, separar) 
= 

O celoma dos protostômios surge de fendas 
que se formam  na mesoderme. 
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Os folhetos embrionários 

A formação dos folhetos embrionários em um animal triblástico celomado. 
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Acelomados, blastocelomados e eucelomados 

Planos corpóreos principais dos animais 
triblásticos (seções transversais 
esquemáticas). (A) O plano corpóreo de 
um acelomado. (B) O plano corpóreo de 
um blastocelomado (antigo 
pseudocelomado). (C) O plano corpóreo 
de um eucelomado. 
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Estrutura do corpo dos embriões da um platelminto (vermes com corpo 
achatado dorsoventralmente, como a planária e a tênia ou solitária), de um 
nematódeo (vermes com o corpo em forma de fio, como a lombriga) e de um 
anelídeo (vermes com o corpo segmentado, como a minhoca). 76 
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De forma bastante resumida os folhetos 
embrionários originam: 

 

• Ectoderme  tecido epitelial (epiderme) e tecido 
nervoso; 

 

• Mesoderme  tecido epitelial (serosas e 
endotélio), tecido conjuntivo e músculos; 

 

• Endoderme  tecido epitelial (mucosas). 

 

O destino dos folhetos embrionários 
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Todo esse processo gera para os répteis e aves 

O embrião dos répteis e das aves está protegido por um ovo com casca. Em seu interior há 
reserva de nutrientes (clara e gema) e anexos embrionários. 
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Todo esse processo 
gera para os humanos 

Desenvolvimento inicial humano. Na 
imagem, a implantação do 
blastocisto no útero materno. 
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Anexos embrionários dos mamíferos.  
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