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Tipos de ovos e segmentações  
 

Resumo 

 

Para a biologia, a definição de ovo se refere ao zigoto, que é formado pela união de dois gametas, ou seja, 

produzido pela fertilização entre duas células haploides: um óvulo de uma fêmea e um espermatozoide de 

um macho, que se juntam para formar uma única célula diploide. 

Dependendo da quantidade de vitelo e da forma como ele está distribuído, os ovos podem ser classificados 

em quatro grupos principais: 

 

• Ovo oligolécito ou isolécito: possui pouco vitelo, que fica distribuído de forma homogênea no citoplasma. 

Estes ovos são encontrados em mamíferos placentários, anfioxos e equinodermos. 

 

 

 

• Ovo mesolécito ou heterolécito: possui uma quantidade considerável de vitelo, que ocupa cerca de 

metade do volume do citoplasma. O lado que possui maior quantidade de vitelo é chamado de polo 

vegetativo, e o com menor quantidade é chamado de polo animal. São encontrados nos anfíbios, 

anelídeos e moluscos. 

 

 

• Ovo megalécito ou telolécito: possui grande quantidade de vitelo, que ocupa quase todo o ovo, 

empurrando o núcleo para uma região mais periférica e próxima à membrana plasmática. Esta região 

é chamada de disco germinativo, e aqui também há a divisão de polo animal e polo vegetal. São ovos 

encontrados nas aves, peixes e répteis. 
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• Ovo centrolécito: possui o vitelo circundando o núcleo. É encontrado nos artrópodes. 

 

 

As diferentes concentrações e distribuições de vitelo fazem com que eles tenham diferentes formas de 

segmentação, visto que a região do vitelo, por ser mais densa, apresenta as divisões celulares ocorrendo de 

maneira mais lenta. Podemos classificar sua segmentação em:  

• Holoblástica: Segmentação total, apresentando divisões em todo o ovo. Pode ser classificada ainda em 

dois subtipos: Na holoblástica igual, que ocorre em ovos oligolécitos, é observada uma divisão que as 

células apresentam praticamente todas o mesmo tamanho. Já na segmentação holoblástica desigual, 

que ocorre nos ovos mesolécitos, observa-se a formação de células de tamanhos diferentes, sendo as 

menores no polo animal (micrômeros) e as maiores no polo vegetativo (macrômeros). 

 

 
Representação dos tipos de segmentação holoblástica. 

 

• Meroblástica: Segmentação parcial, apresenta divisões apenas na região sem vitelo. Também pode ser 

dividida em dois tipos: Na discoidal, que ocorre em ovos megalécitos, a divisão ocorre na região do 

disco germinativo, enquanto na superficial, que ocorre em ovos centrolécitos, a divisão acontece na 

região periférica do ovo. 
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Representação dos tipos de segmentação meroblástica. 
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Exercícios 

 
 

1. Um óvulo com quantidade média de vitelo distribuída irregularmente, ficando o núcleo deslocado para 

um dos polos da célula, pode ser de: 

a) anfíbios e sofreria clivagem meroblástica; 

b) anfíbios e sofreria clivagem holoblástica desigual; 

c) ave e sofreria clivagem, holoblástica desigual; 

d) anfioxo e sofreria clivagem holoblástica igual; 

e) equinoderma e sofreria clivagem holoblástica igual. 

 

2. Qual a diferença, no desenvolvimento embrionário, entre animais com ovos oligolécitos e animais com 

ovos telolécitos? 

a) Número de folhetos embrionários formados. 

b) Presença ou ausência de celoma. 

c) Presença ou ausência de notocorda. 

d) Tipo de segmentação do ovo. 

e) Modo de formação do tubo neural. 

 
 

3. Com relação à quantidade de reservas nutritivas, encontram-se os seguintes tipos de ovos: 

oligolécitos, telolécitos com a diferenciação polar incompleta, telolécitos com a diferenciação polar 

completa e centrolécitos. 

Leia com atenção a descrição a seguir: 

“Ovo onde o vitelo tende a ficar e um dos polos, no caso polo vegetativo ou nutritivo; enquanto o núcleo 
fica deslocado para o polo oposto, isto é, o polo animal. Esse tipo de ovo ocorre nos platelmintos, 
moluscos e anelídeos”. 

 
Pergunta-se: Qual o tipo de ovo descrito no texto acima? 

 
 

4. De acordo com seus conhecimentos em embriologia, explique: Qual é a influência do vitelo no tipo de 

segmentação do ovo? Exemplifique. 

 
 

5. Óvulos de mamíferos são pequenos, microscópicos, com diâmetro variando de 75 a 140 micrômetros. 

Já o óvulo de galinha atinge mais de 3 centímetros de diâmetro.  

a) Que substância, armazenada no citoplasma do óvulo, responde por esta diferença de tamanho?  

b) Qual a razão desta diferença de tamanho, considerando-se a reprodução de mamíferos e aves? 
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6. O tipo de segmentação que ocorre em um ovo depende diretamente do tipo de ovo analisado. Em ovos 

oligolécitos, por exemplo, é possível observar divisões em toda a estrutura, com a formação de 

blastômeros que possuem o mesmo tamanho aproximadamente. Marque a alternativa que indica 

corretamente o nome desse tipo de segmentação: 

a) segmentação holoblástica igual. 

b) segmentação holoblástica desigual. 

c) segmentação meroblástica igual. 

d) segmentação meroblástica desigual. 

 
 

7. Algumas vezes, a segmentação não ocorre em todas as partes de um ovo, mas apenas na região do 
disco germinativo. Esse tipo de segmentação, comum em ovos telolécitos, é chamado de: 

a) segmentação holoblástica igual. 

b) segmentação holoblástica desigual. 

c) segmentação meroblástica discoidal. 

d) segmentação meroblástica superficial. 

 
 

8. Sabemos que a embriologia é a parte da Biologia que estuda as transformações que se processam 

numa célula em desenvolvimento. Cite os tipos de ovos que se formam após a fecundação, sua 

segmentação e um exemplo de ocorrência. 
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Gabarito 

 

1. B 

Na segmentação holoblástica desigual,observa-se a formação de células pequenas (micrômeros) no 

polo animal e células maiores (macrômeros) no polo vegetativo. Este tipo de ovo é o que ocorre em 

anfíbios, que apresentam quantidade moderada de vitelo. 

 

2. D 
A segmentação do ovo está intimamente relacionada com a quantidade e distribuição do vitelo. Em 

ovos oligolécitos, a segmentação é holoblástica igual. Já em ovos telolécitos, a segmentação é 

meroblástica discoidal. 

 

3. Trata-se de um ovo heterolécito, ou mesolécito, que apresenta grande quantidade de vitelo, o suficiente 

para alterar a posição do núcleo na célula. Este ovo também é encontrado em anfíbios.  

 
4. Quanto maior a quantidade de vitelo no ovo, mais difícil será a clivagem ou segmentação. Por exemplo, 

um ovo oligolécito (ex.: mamífero) com pouco vitelo apresenta clivagem total. Já um ovo megalécito 

(ex.: ave) apresenta clivagem parcial, com a região do polo vegetativo não sofrendo divisão. 

 

5.  
a) Esta diferença de tamanho ocorre por conta da quantidade de vitelo acumulado em cada óvulo. 

b) Os ovos de mamíferos (oligolécitos) possuem pouco vitelo, já que normalmente o embrião é nutrido 

pela placenta materna. Já os ovos das aves (telolécitos) desenvolvem-se completamente dentro de 

um ovo, sendo necessário grande quantidade de vitelo para nutrir o embrião durante todo o processo 

de crescimento. 

 

6. A 
Na segmentação holoblástica, todo o ovo sofre divisões. Na segmentação holoblástica igual, todas as 

divisões formam blastômeros relativamente do mesmo tamanho. 

 

7. C 
A segmentação meroblástica provoca divisões em apenas uma parte do ovo. Na segmentação discoidal, 

essas divisões ocorrem na região do disco germinativo. 

 
8. Ovo oligolécito - segmentação holoblástica igual 

ex: mamíferos, invertebrados marinhos... 

Ovo heterolécito - segmentação holoblástica desigual 

ex: anfíbios... 

Ovo Telolécito - segmentação meroblástica discoidal 

ex: aves, répteis, peixes... 

Ovo Centrolécito - segmentação meroblástica 

superficial 

ex: insetos, crustáceos, aracnídeos 

 


