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(A) Axolote – Larva de salamandra; (B) Salamandra adulta.

Fecundação cruzada
Nas espécies dioicas, os espermatozoides são produzidos 

pelo indivíduo do sexo masculino e os óvulos pelo indivíduo 
do sexo feminino. Nesses casos, os sexos são separados e 
ocorre fecundação cruzada (os gametas que se unem são 
provenientes obrigatoriamente de indivíduos diferentes).

isogamia, heterogamia e oogamia
A reprodução sexuada se caracteriza pela produção de 

células especiais denominadas gametas e pela sua união 
dessas células através da fecundação. Quanto aos aspectos 
morfológicos e fisiológicos dos gametas formados, pode-se 
citar isogamia, heterogamia e oogamia.

Na isogamia, os gametas são idênticos entre si, tanto 
quanto à forma e tamanho como quanto ao comportamento, 
sendo ambos móveis. Na heterogamia, os gametas mascu-
linos e femininos são móveis, porém, um deles, geralmente 
o feminino, é muito maior que o outro. Na oogamia, um dos 
gametas é grande e imóvel e o outro é pequeno e móvel. 
A oogamia é frequente em seres mais evoluídos, como os 
animais e as plantas tipicamente terrestres.

Tipos de partenogênese
 Arrenótoca – quando são produzidos apenas machos; 

 Ex: abelhas.

 Telítoca – quando são produzidas apenas fêmeas; 

 Ex: afídeos (pulgões) na primavera e no verão.

 Deuterótoca – quando são produzidos machos e 
fêmeas. 

 Ex: afídeos (pulgões) no outono.  

Pedogênese (do grego pedos, 
“criança”, gênesis “origem”)

É o desenvolvimento de partenogênese no estágio de 
larva. Representa um caso particular de partenogênese, em 
que fêmeas organicamente imaturas, isto é, na forma de larva, 
tornam-se capazes de produzir óvulos que originam outras 
larvas, sem que ocorra fecundação. Larvas de certas moscas 
e de alguns vermes platelmintos produzem óvulos que se 
desenvolvem originando outras larvas. 

neotenia
É o fenômeno em que acontece o amadurecimento sexual 

prematuro, no estágio larval. Pode ocorrer, por exemplo, com 
larvas de certos anfíbios (salamandra). 

Casos especiais de
reprodução sexuada
Partenogênese (do grego parthenos, 
“virgem”, gênesis “origem”)

   É o fenômeno biológico em que o óvulo se desenvolve 
formando um novo indivíduo sem que tenha sido fecundado. A 
partenogênese não é um fenômeno raro, e em diversos grupos 
de animais, representa um processo normal de reprodução. 
Nas abelhas do gênero Apis, por exemplo, os zangões (ma-
chos) surgem por partenogênese e são haploides (n). 

Poliembrionia
A poliembrionia consiste na formação de dois ou mais 

embriões a partir de um único ovo ou zigoto. Nos tatus, 
trata-se de um fenômeno comum pelo qual a fêmea gera, 
normalmente, quatro filhotes geneticamente idênticos. Na 
espécie humana, a poliembrionia é responsável pela formação 
de gêmeos idênticos ou monozigóticos. Como esses indivíduos 
provêm do mesmo ovo, são idênticos, inclusive no sexo. 
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Fique sabendo!
Na espécie humana, a formação de gêmeos nem sempre 
decorre da poliembrionia. Uma mulher pode liberar mais 
de um ovócito durante a ovulação, e cada um dos ovó-
citos é fecundado por um espermatozoide. Nesse caso, 
os gêmeos são chamados bivitelinos ou dizigóticos, 
pois se formaram a partir de zigotos distintos. Por serem 
provenientes de ovócitos e espermatozoides diferentes, 
o patrimônio genético de um desses gêmeos é diferente 
do patrimônio genético do outro. Cerca de 70% dos 
gêmeos são dizigóticos.

Alternância de gerações em cnidários do gênero Obelia.

Reprodução Assexuada
Vantagens Desvantagens

 Formação de clones; 

 Todos podem originar 
descendentes; 

 Rápida produção de 
descendentes com baixo 
dispêndio de energia;

 Colonização de habitats 
a partir de um só 
indivíduo.

 Diversidade de 
indivíduos praticamente 
nula;

 Difícil adaptação a 
alterações ambientais;

 Não favorece a evolução 
das espécies.

Reprodução sexuada
Vantagens Desvantagens

 Descendentes com 
grande variabilidade de 
características;

 Maior capacidade de 
sobrevivência face a 
mudanças ambientais;

 Favorece a evolução 
para novas formas.

 Processo lento;

 Grande dispêndio de 
energia na formação 
de gametas e nos 
processos que culminam 
na fecundação.

Metagênese
É um tipo de ciclo de vida em que se alternam gerações 

assexuadas e sexuadas. Se desenvolve em animais, como 
cnidários, em que a medusa é a fase sexuada e o pólipo, a 
fase assexuada. Aparece mais frequentemente em vegetais. 
Neles, a fase sexuada é haploide (n) e denomina-se gameto-
fítica e a fase assexuada é diploide (2n) sendo denominada 
esporofítica. Como fases diploide e haploide alternam-se, 
esses vegetais são ditos seres haplodiplobiontes.

 Os esquemas a seguir mostram os ciclos de vida de dois 
organismos que apresentam alternância de gerações, um 
celenterado e uma planta, com a indicação do ponto onde 
ocorre a fecundação. No esquema do celenterado, as etapas 
são designadas por letras, no da planta, por números. 

                

        

a)  Indique, para cada esquema, a etapa em que ocorre a meiose.

b)  Identifique a ploidia (haplóide ou diplóide) de cada um dos 
quatro indivíduos (pólipo, medusa, esporófito e gametófito) 
indicados nos ciclos.

solução

a)  A meiose ocorre na etapa B no celenterado. Nas plantas, a 
meiose ocorre na etapa 1. 

b)  Pólipos, medusa e esporófito são diplóides; o gametófito é 
haplóide.

Gonozoide
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