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Resumo 

 
Este trabalho é parte de um estudo mais amplo sobre os aspectos inerentes às 

agressões provocadas por hidrocarbonetos em animais e os procedimentos de 

desintoxicação e limpeza. 

Os dados obtidos para tal estudo além de bibliográficos foram coletados 

através de meios informativos como sites, revistas e contato com profissionais da  

Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), Prefeitura de São 

Gonçalo (Depto de Meio Ambiente), Centro de pesquisas da Petrobrás (CENPES), 

Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), Universidade do Vale do Jossinos, em ONGS 

( Instituto Baia de Guanabara, International Maritime Organization (IMO), International 

fund for animal (EIRAM), Sea Shetherd  (através de suas home pagers), e em eventos 

de derramamento que nos foi possibilitado participar dos processos de mitigação da 

agressão ambiental e da limpeza de animais agredidos por óleo. 

O presente estudo objetiva observar as causas e efeitos das agressões por 

hidrocarbonetos em animais marinhos e de estuário e em seus habitats, promover uma 

avaliação dos mecanismos físico-químicos que ocorrem em tais agressões e suas 

conseqüências. Promover uma análise das metodologias usuais para desintoxicação e 

limpeza dos animais afetados analisando seus procedimentos e possíveis conceitos.     
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Abstract 

 

 

This paper is a part of a research about denies caused by hidrocarbonets in 

animals and the cleaning methodology applied to it.  Desintoxication methodology is 

also described. 

The data we have here was colected by using internet, scientific magazines and 

by specialists support as the book literature on this subject is very rare or inexistent. 

Some specialists from FEEMA, PETROBRAS, Sea Shetbird ( ONG ) and so 

on,  were consulted not only by internet mechanisms but through many different ways. 

 The main goal of this paper is to try to study and observe the causes and 

efects caused by accidents with hidrocarbonets in sea animals and to promote an 

avaliation of phisic and chemical mechanisms used nowadays to desintoxicate and 

cleaning of these animals. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introdução 
 

Por volta da metade do século XIX, quando o primeiro óleo comercial foi 

produzido a partir do petróleo extraído, esta fonte de energia passou a ser a principal 

para a humanidade, tanto por sua praticidade de transporte e armazenagem (em relação 

à sua matéria) como por seu potencial energético. Assim sendo como conseqüência de 

sua manipulação, ou seja extração em campos petrolíferos (em terra e no mar), 

transporte (oleodutos, caminhões tanque, trens e navios) e estocagem (barris, tanques, 

etc.) passou a existir o risco da vazamentos de óleo para o meio ambiente em função das 

falhas de equipamento ( rupturas, conexões, etc.) e erros humanos (falhas operacionais). 

              Atualmente a poluição dos mares é estimada em termos quantitativos, como 

oriundos das seguintes fontes: 

• 37% provenientes de efluentes industriais (refinarias de outras industrias) e 

efluentes Municipais (postos de serviços de comércio). 

• 33% provenientes de operações com petroleiros, navios-tanque e outros. 

• 12% provenientes de acidentes com petroleiros e navios-tanque. 

• 0,9% provenientes de precipitações atmosféricas. 

• 0,7 % provenientes de fontes naturais (terremotos, erupções, etc.) 

• 0,2 % provenientes de exploração/ produção de petróleo. 

       Com relação ao vazamento de óleo em Meio marítimo se perfazem 45 % do 

total (33 % de operações 12 % de acidentes), as causas mais importantes são as que 

se seguem: 

• 70,9 % são oriundas de operações de carga /descarga. 

• 12,3 % abastecimento dos navios. 

• 9,3 % encalhe de navios. 

• 7,5 % colisão de navios. 



Observa-se então que tais níveis de agressões ambientais são extremamente 

nocivos tanto aos meios abióticos quanto aos indivíduos que o tem como habitat, 

pesquisadores e organizações em todo o mundo têm dedicado seus esforços no sentido 

de prevenir, ou quando das agressões, mitigar no menor tempo possível os efeitos 

provocados pelos derramamentos. 

É fato notório que as agressões por hidrocarbonetos ao meio ambiente ocorrem 

com maior freqüência do que se desejaria como exemplo o acidente com o petroleiro 

Exxon Valtez no Alaska que causou a morte de duzentas e cinqüenta mil aves marinhas, 

cinco mil lontras, vinte focas, vinte e duas orcas, cento e cinqüenta pipargos 

americanos, quatorze leões marinhos e de uma infinidade de peixes de várias espécies. 

Com o petroleiro Jéssica em Galápagos no Equador em que a lista “oficial” de animais 

mortos conta com duas gaivotas, três purinos, duas fragatas, e uma raia, após o 

vazamento de trezentas toneladas de petróleo (FONTE: SITE TIERRA AMERICA, 

2001).  

No vazamento por rompimento de um duto subaquático na Baia de Guanabara 

ocasionando a morte de dezenas de aves marinhas e inúmeros indivíduos da fauna e 

flora de manguezais na área de entorno do fundo da Baia em janeiro de 2000 (JORNAL 

DO BRASIL  24/01/2000). 

Neste último acidente, porém não encontra se um quantitativo exato do 

número de animais petroleados, mas pela área atingida não se torna necessário ser 

nenhum expert para ter se uma noção de que foram muitos. 

Tais pesquisadores e organizadores desenvolveram técnicas não só de 

prevenção (tais como planos de contingências, de centros de emergências para 

atendimento imediato aos novos acidentes), como na mitigação (como o aprimoramento 

de técnicas, equipamentos e produtos para o recolhimento de óleo derramado e limpeza 



dos locais afetados), como a inovação de processos para a limpeza afetados por tais 

derramamentos. Fatos estes que se fazem necessários à ação, porém, o aspecto que é de 

interesse neste estudo é o tratamento, ou seja, os processos utilizados na limpeza e 

desintoxicação de animais afetados por hidrocarbonetos. 

O objetivo especifico de tal pesquisa é o de rever e analisar os processos de 

limpeza e desintoxicação existentes, pois que ainda não foi encontrada nenhuma 

literatura especifica a respeito. Há de se saber que será impossível valorar 

quantitativamente quando não há números exatos de recolhimento, tratamento e eficácia 

a disposição. Assim a proposta veste estudo é relacionar os aspectos de causas e efeitos 

das agressões nos elementos bióticos e demonstrar o que e como são realizados tais 

procedimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            Objetivo 

 
 
 
 
 

Á presente pesquisa tem por finalidade o estudo sobre animais agredidos por 

hidrocarbonetos, os efeitos provocados por tais agressões aos indivíduos e seus habitat, 

bem como o estudo dos procedimentos de desintoxicação e limpeza. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desenvolvimento do estudo 

 
 

Capítulo I – Propriedades químicas das moléculas. 

Para um melhor entendimento sobre a ação do hidrocarboneto nos indivíduos e 

meios abióticos é preciso um breve estudo sobre as “propriedades químicas das 

moléculas” 

 
Ø Eletronegatividade das moléculas 

 



A união de átomos não metais acontece por meio de um tipo de interação 

química “a ligação covalente”. Nessa união átomos compartilham elétrons (segundo a 

teoria do octeto) que basicamente é definida como que a molécula para se tornar estável 

tem de haver oito elétrons em sua última camada de valência quando dois átomos 

compartilham um par de elétrons que faz parte da camada de valência de ambos os 

átomos (TITO&CANTO, 2000). E esta interação química se torna possível por haverem 

caras positivas e negativas nos átomos, assim sendo denomina-se eletronegatividade a 

espacidade que os átomos de um determinado elemento possui para atrair elétrons. 

Linus Pauling, 1880, químico americano que estabeleceu a escala que aparece nas atuais 

tabelas periódicas, escala esta que ele teoriza que a eletronegatividade é uma 

propriedade periódica, ou seja, varia de forma regular e periódica a medida que o 

numero atômico aumenta, quando há uma carga parcial negativa e uma carga parcial 

positiva dar-se-á uma ligação covalente polarizada ou polar. Entende-se então, que 

sempre que dois átomos possuírem eletronegatividade diferentes e se unirem por uma 

ligação esta será polar (ou positiva), quando os dois átomos que se unem por ligação 

covalente possuírem eletronegatividades iguais ocorrerá uma ligação apolar (ou 

negativa) e poderá ocorrer também a ligação iônica como um extremo da ligação polar, 

onde a diferença de eletronegatividade é tão grande que o elétron acaba sendo 

transferido de um átomo para o outro ao invés de ser compartilhado (TITO&CANTO, 

1998). Porém este último (a ionização) não cabe no assunto específico desta pesquisa, 

portanto foi exposta apenas de forma de forma elucidativa. 

Observar-se-á então que a polaridade de uma molécula depende de seus 

vetores (um vetor é uma entidade caracterizada por direção, sentido e módulo). O 

deslocamento de elétrons na molécula de um átomo para o outro dependendo da 

polarização obedece a uma direção, um sentido e uma intensidade que depende, das 



diferenças de eletronegatividade entre os átomos. Assim pode-se representar a 

polarização como um vetor. O vetor momento de dipolo ou momento dipolar é aquele 

que representa a polarização de uma molécula covalente. (PETER DESYE 1884-1996).  

Portanto a polaridade de uma molécula com mais de dois átomos é expressa 

pelo vetor momento de dipolo, se ele for nulo ou negativo ela será apolar, se ele for 

positivo será polarizada. 

Outro aspecto de igual importância na estruturação de uma molécula é a sua 

geometria: Quando átomos ametais se unem eles o fazem por uma ou mais ligações 

covalentes como conseqüência dessa união surgem as moléculas, tais ligações 

dependendo de suas seqüências darão origem a um formato denominado pelos químicos 

como geometria molecular. Nevil Sidgwick e Herbert Powell elaboraram o método 

atualmente utilizado chamado de teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de 

valência (USEPR) que propõe uma seqüência de passos para determinar a geometria 

molecular: 

1° Escrever a fórmula eletrônica da substância e contar quantos pares de 

elétrons existem ao redor do núcleo central: entender como par de elétrons uma ligação 

covalente simples, dupla, tripla ou dativa e par de elétrons não usados em ligação. 

2° Escolha a disposição geométrica que esses “pares de elétrons” serão 

distribuídos assegurando a máxima distância entre eles. 

3° Considerando apenas os átomos unidos ao átomo central determinamos 

finalmente a geometria molecular. 

As geometrias mais importantes para a presente pesquisa são exemplificadas 

nos seguintes modelos: Linear, Trigonal plana, Angular, Tetraédrica e Piramidal. 

Ignorar-se-á estas configurações e os porquês de suas formas por não tratar o presente 



trabalho de um compendio de bioquímica, bastando apenas ter a idéia da estruturação de 

uma molécula. 

Portanto, observa-se que uma molécula apolar ou polar depende de dois 

fatores: 

1° A diferença de eletronegatividade: quando os átomos com diferentes 

eletronegatividade se unem por ligação covalente, os elétrons são atraídos pelos mais 

eletronegativos deles. Isto da origem a um dipolo, ou seja, dois pólos: um positivo e 

outro negativo, um dipolo é representado por um vetor chamado “vetor momento de 

dipolo”. 

2° A geometria molecular: dependendo da geometria molecular, o vetor 

momento de dipolo resultante pode ser nulo ou não. Quando ele é nulo a molécula é 

apolar, caso contrário ele é polar. 

 
Ø Biomoléculas 

 
No início do século XIX ficou evidente para os químicos que a composição da 

matéria viva era claramente diferente daquela do mundo inanimado. Antoine Lavoisier 

(1713 – 1794) notou a relativa simplicidade química do “mundo do mineral” e 

contrastou-a com a complexidade do “mundo do animal e das plantas”. O último ele 

sabia, era composto por substâncias ricas nos elementos carbono, oxigênio, nitrogênio e 

fósforo. O desenvolvimento da química orgânica precedeu e forneceu valiosos subsídios 

para o desenvolvimento da bioquímica. 

Fazendo uma breve revisão da alguns conceitos fundamentais da química 

orgânica: a natureza das ligações entre os átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e 

hidrogênio; observa-se que vários grupos funcionais resultam destas combinações e 

uma enorme diversidade de compostos orgânicos derivam destes elementos (DAVID L. 

NELSON, 2000). 



Os quatros elementos químicos mais abundantes nos organismos, em termos 

de porcentagens do numero total de átomos, são o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e 

o carbono, o quais juntos perfazem mais de 99 % da massa da maioria das células, são 

elementos leves capazes de formar uma, duas, três e quatro ligações respectivamente. 

(MICHAEL M COX, 2000). 

A química dos organismos vivos esta organizada ao redor do elemento 

carbono o qual representa mais da metade do peso seco das células. Da maior 

importância em biologia, é a capacidade dos átomos de carbono compartilhar pares de 

elétrons entre si para formarem ligações simples, duplas ou triplas carbono-carbono. Os 

átomos de carbono unidos entre si covalentemente podem formar cadeias lineares, 

ramificadas, cíclicas e estruturas com forma de caixa ou gaiola. As moléculas contendo 

esqueletos carbônicos são chamadas de compostos orgânicos, a maioria das 

biomoléculas são compostos orgânicos; Portanto, podemos inferir que a versatilidade de 

ligação do carbono foi um fator maior na seleção dos compostos de carbono para a 

maquinaria molecular das células durante a origem e a evolução dos seres vivos 

(MICHAEL M. COX, 2000). 

 
 

Ø Hidrocarbonetos 
 

A maioria das biomoléculas podem ser vistas como derivadas dos 

hidrocarbonetos, os quais são compostos formados por um esqueleto de átomos de 

carbono ligados covalentemente entre si e dos quais estão ligados apenas átomos de 

hidrogênio. 

Ocorre, porém que em muitas moléculas da cadeia carbônica existem átomos 

que não sejam exclusivamente carbono e hidrogênio, denominados “Heteroátomos”, 

mas para que certo elemento possa atuar como heteroátomo é necessário que ele consiga 



fazer pelo menos duas ligações covalentes como, por exemplo, O, S, N, e P. Já os 

átomos que fazem apenas uma ligação covalente, (H, F, Cl, Br, I), nunca serão 

heteroátomos, pois nunca estarão entre dois carbonos. Portanto, uma cadeia carbônica: é 

a estrutura formada por todos os átomos de carbono e heteroátomos de uma molécula 

orgânica.  

Os compostos orgânicos podem ser divididos em uma série de categorias 

diferentes de acordo com suas propriedades (TITO&CANTO, 2000). 

Porém, atendendo o objetivo de nossa pesquisa nos deteremos em relação aos 

hidrocarbonetos nas derivações dos compostos benzênicos e queratinosos por se 

tratarem especificamente dos derivados de petróleo e das composições físico-químico 

das penas, dermes e pelos animais em questão. 

Para expressar-se as estruturas carbônicas antes se faz necessário demonstrar 

como são classificadas estas cadeias. 

a) Cadeia aberta (ou acíclica): apresenta extremos livres. 

b) Cadeia fechada (ou cíclica): não apresenta extremos livres. 

c) Cadeia heterogênea: apresenta heteroátomo. 

d) Cadeia homogênea: não apresenta heteroátomo. 

e) Cadeia insaturada: apresenta pelo menos uma ligação dupla ou tripla. 

f) Cadeia saturada: não apresenta ligação dupla ou tripla. 

g) Cadeia ramificada: possui mais de duas extremidades livres. 

h) Cadeia não ramificada (ou normal): possui apenas duas extremidades 

livres.               

              Obs.: Uma cadeia fechada pode ser aromática ou não aromática. Na cadeia 

aromática existe o anel benzênico, na cadeia não aromática ou acíclica não possui anel 

benzênico. (TITO&CANTO, 2000).  



 

 

Petróleo 

 
Atualmente o petróleo é um dos recursos naturais dos quais a nossa sociedade 

é bastante dependente. Isso é fácil de entender vendo a grande variedade de materiais 

que são fabricados utilizando-o como matéria prima. 

Segundo uma das teorias mais aceitas, tudo começou a milhares de anos, 

quando restos de animais e vegetais mortos se depositaram no fundo dos mares, nas 

vizinhanças de terra firme. Esses sedimentos foram cobertos por sedimentos (por 

exemplo, pó de calcário e areia), que, com o passar dos anos, se transformaram em 

rochas, chamadas de rochas sedimentares (por exemplo, calcário e arenito). 

Abaixo da superfície, sob o efeito da alta temperatura e da alta pressão ali 

existentes, os restos orgânicos de animais e vegetais sofreram, ao longo dos milhares de 

anos que se seguiram, “transformações químicas” bastante complicadas, formando o 



que hoje conhecemos como petróleo (petróleo, do Latin: petra = pedra e Oleum = óleo) 

(TITO&CANTO, 2000). 

Ele é constituído fundamentalmente por compostos que contem apenas 

carbono e hidrogênio chamados hidrocarbonetos. No petróleo existem hidrocarbonetos, 

cujas moléculas possuem de 1 até 3 átomos de carbono. A maioria dos combustíveis de 

uso diário consiste de misturas de hidrocarbonetos derivados do petróleo: gás de 

cozinha, gasolina, querosene e óleo diesel, porém trata-se de uma fonte não renovável 

de energia. Além dos hidrocarbonetos, há no petróleo, em pequenas quantidades, 

substancias contendo nitrogênio, oxigênio e enxofre. Este último é a pior impureza 

existente no petróleo estando presente na forma de substancia simples (S8), de gás 

sulfúrico (H2S) e também na composição de substancias orgânicas.     

A separação dos componentes do petróleo é feita aproveitando o fato de cada 

um deles apresentar um ponto de ebulição diferente, indo desde o metano CH4 com 

ponto de ebulição de -162° C até o decano CH3-CH2-CH2- CH2-CH2- CH2-CH2- CH2-

CH2- CH3 com ponto de ebulição de 174°C. 

O processo de separação utilizado chama-se “destilação fracionada” e é 

executado com o auxilio de uma torre de fracionamento, uma coluna de aço inoxidável 

cheia de “obstáculos” em seu interior. 

O petróleo aquecido é introduzido próximo à base da coluna. As moléculas 

menores (hidrocarbonetos com baixo ponto de ebulição) conseguem contornar esses 

“obstáculos” e chegar no topo da coluna. Moléculas maiores (de hidrocarbonetos com 

pontos de ebulição mais alto) não conseguem chegar ao topo, acumulando-se nos 

diversos níveis da coluna. (TITO&CANTO, 2000). 



 

 
• Analise estrutural e nomenclatura do petróleo 

 
Percebe-se então que os derivados de petróleo são, portanto, hidrocarbonetos, 

a fim de realizar o “estudo” e a “nomenclatura” dos hidrocarbonetos em questão 

dividimo-los em subgrupos: 

a) Alcanos ou parafinas: cadeia aberta – ligações simples. 

b) Alcenos, alquenos ou ofelinas: cadeia aberta – uma ligação dupla. 

c) Alcinos ou alquinos: cadeia aberta – uma ligação tripla. 

d) Alcadienos ou dienos: cadeia aberta – duas ligações triplas. 

e) Ciclanos: cadeia fechada – ligações simples. 

f) Ciclenos: cadeia fechada – 1 ligação dupla. 

g) Aromáticos: contém anel benzênico.  

 



 

 

Os hidrocarbonetos aromáticos costumam ser divididos em: 

a) Mononucleares: aqueles com apenas um anel benzênico. 

b) Polinucleares: aqueles com dois ou mais anéis benzênicos entre eles, 

há os polinucleares com anéis isolados e com anéis condensados. 

 

Em relação às nomenclaturas são baseadas em regras criadas pela União 

Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC) em que o nome do composto 

orgânico é formado unindo três fragmentos: “prefixo” (parte inicial), indica o número 

de átomos de carbono presentes na molécula, o “intermediário”, que indica o tipo de 

ligação entre os átomos de carbono, e o “sufixo” (parte final), que utilizaremos por 

enquanto será “O”. Essa terminação indica que o composto é um hidrocarboneto  



 

Cada composto deve possuir um nome que lhe seja característico, o qual deve 

independer de como a molécula esteja escrita no papel, sendo necessário indicar no 

nome a localização da insaturação quando houver mais de uma posição possível para 

ela. Essa indicação é feita numerando-se os carbonos a partir da extremidade mais 

próxima da insaturação e escrevendo-se na frente o nome menor dos dois números que 

versem sobre os carbonos da dupla. Em hidrocarbonetos estruturados, a numeração 

começa pela ponta mais próxima da insaturação. Em compostos de cadeia tripla, o nome 

é dado de maneira análoga, o mesmo acontece em compostos com mais de uma 

insaturação. Quando uma molécula apresenta cadeia cíclica, devemos acrescentar 

“ciclo” antes do nome. (TITO&CANTO, 2000). 

Sendo os derivados de petróleo nada mais que grupos orgânicos se faz 

necessário para uma melhor compreensão dar “nomes” a esses grupos orgânicos. Metil 

e Etil são exemplos   de   grupos    orgânicos, observando  sua fórmula estrutural (CH3) 



Metil  e (CH2– CH3) Etil percebe-se que nem todas as quatro ligações de carbono estão 

completas, e, assim, essas estruturas não são estáveis isoladamente. Dessa forma, “não” 

podemos dizer que existe um composto chamado Metil nem um composto chamado 

Etil, “Metil” e “Etil” são nomes dados a pedaços de moléculas. 

 A expressão “grupos orgânicos” é utilizada para designar qualquer grupo de 

átomos que apareça com freqüência nas moléculas orgânicas. Algumas pessoas utilizam 

o termo “radicais” como sinônimo de grupos orgânicos. Atualmente, no entanto, a 

maioria dos químicos usa a palavra radical apenas para designar um fragmento 

molecular com “octeto incompleto gerado pela quebra de uma ligação covalente” 

(TITO&CANTO, 2000). 

Com 3 carbonos é possível pensar em dois grupos: “Propil” ou N-Propil (CH2- 

CH2- CH3) e o Isopropil  (CH2  - CH2) 

                                 
 
Com 4 carbonos teremos o grupo: 
Butil ou N-Butil (CH2 - CH2 - CH2 – CH3) 
S-Butil ou Sec – Butil (H3C - CH - CH2 - CH3) 
 
Isobutil:     CH2  - CH – CH3   
                                                  
                             CH3 

 

                                                                        

                                                                                   CH3 
                                                                             
T-Butil, Tere-butil, ou ainda, Tereio butil:         C – CH3     
                                                                                            
                                                                                    CH3 
 
Como se pode perceber existe mais de um grupo diferente contendo 3 ou 4 

carbonos. Para não ocorrer nenhuma confusão, os químicos resolveram usar os prefixos: 
N-, Iso, S- e T-. Para fazer a diferenciação dos nomes. Além desses grupos que 

apresentamos, existem outros grupos orgânicos de importância para nós. Os principais 
são: 

Vinil: (H2C = CH) 
 
Observam-se então as seguintes fórmulas estruturais de “hidrocarbonetos 

ramificados” e os seus respectivos nomes, dados de acordo com as regras da IUPAC. 

CH3 



 
2- Metil – Pentano: HC3 – CH – CH2 – CH2 - CH3 
 
2,4 – dimetil – 3 – etil – hexano: H3C – CH – CH – CH – CH2 –  CH3 cadeia 

principal 
 
Agora se pode perceber a importância de conhecer os grupos orgânicos que 

mostramos anteriormente: eles são necessários para dar nomes aos hidrocarbonetos 

ramificados. 

Neste contexto é bastante útil o conceito de cadeia principal. “Cadeia principal 

é a maior seqüência de carbonos que contenha ligações duplas e triplas (se existirem). 

Em caso de duas seqüências igualmente longas, é a mais ramificada” (TITO&CANTO, 

2000). 

Os carbonos que não fazem parte da cadeia principal pertencem às 

ramificações. 

Para dar nome a um hidrocarboneto com “uma” ramificação devemos proceder 

da seguinte maneira. 

1° Localizarmos a cadeia principal. 

2° Numerar os carbonos da cadeia principal. Para decidir por qual extremidade 

deve começar a numeração, baseados nos seguintes critérios: 

• Se a cadeia for “insaturada”, começamos pela extremidade mais próxima da 

insaturação. Se houver mais de uma insaturação comecemos pela extremidade 

que permita várias insaturações os menores números possíveis. 

• Se a cadeia for “saturada”, começamos pela extremidade mais próxima da 

ramificação. 

3° Escrevemos o número de localização da ramificação e, a seguir, separando 

com um hífen, o nome do grupo orgânico que corresponde à ramificação. Por exemplo, 



se houver um grupo CH3 como ramificação no segundo carbono da cadeia principal 

deve-se escrever 2-metil. 

4° Finalmente escrevemos o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia 

principal, separando-o do nome da ramificação por um hífen. 

 

Nos casos dos hidrocarbonetos com mais de uma ramificação o procedimento 

é muito parecido com o descrito anteriormente, com apenas algumas variações. 

1° Localizamos a cadeia principal. 

2° Numeramos os carbonos da cadeia principal. Para decidir por qual 

extremidade deve começar a numeração, baseados nos seguintes critérios: 

• Se a cadeia for “insaturada”, começamos pela extremidade mais próxima da 

insaturação. Se houver mais de uma insaturação comecemos pela extremidade 

que permita dar as insaturações os menores números possíveis. 

• Se a cadeia for “saturada”, começamos pela extremidade que permita dar às 

ramificações os menores números possíveis. 



Ambos os procedimentos de numeração correspondem à “regra dos menores 

números”, ou seja, atribuir-se os menores números as insaturações ou, na ausência 

delas, às ramificações. 

3° Escrevemos o nome e o número de localização das ramificações seguindo a 

ordem alfabética. 

Os prefixos “di”, “tri”, “tetra”, “penta”, etc. devem preceder nome dos grupos 

a fim de indicar sua quantidade. Assim, por exemplo, se houver dois grupos CH3 como 

ramificações, deve-se escrever dimetil. 

4° Finalmente escrevemos o nome do hidrocarboneto correspondente à cadeia 

principal, separando-o do nome das ramificações por um hífen. 

O uso da “vírgula” deve ser colocado entre número e número, e o uso do 

“hífen” entre número e palavra e, também entre palavra e palavra.  

 

 



Sobre a ordem alfabética consideremos os grupos metil, etil e propil. Se esses 

grupos forem listados em ordem de complexidade (número de carbonos no grupo) 

teremos: 

Metil < etil < propil 

Se forem listados em ordem alfabética teremos: 

Etil < metil < propil. 

Até 1979 a IUPAC aceitava duas formas para a colocação do nome dos grupos 

orgânicos relativo às ramificações: a ordem alfabética e a ordem de complexidade. A 

partir daquele ano, julgando ser mais adequada como procedimento geral de 

nomenclatura, a IUPAC decidiu que apenas a ordem alfabética deve ser empregada. 

(TITO&CANTO, 2000). 

Assim duas variações da ordem alfabética podem ocorrer: 

• Os nomes dos grupos orgânicos podem ser colocados em ordem alfabética e só 

depois os prefixos indicativos de quantidade (di, tri, etc.) são colocados. 

• Os nomes dos grupos são listados na ordem alfabética de seu nome completo, 

incluindo os prefixos indicativos de quantidade (di, tri, etc.). 

O segundo modo é mais simples e mais geral, e, portanto, seu uso vem sendo 

estimulado nas publicações cientificas. 

Dois aspectos importantes de serem observados são os de: 

a) No primeiro carbono de uma cadeia aberta nunca vai existir ramificação. 

Essa suposta ramificação é, na verdade, parte da cadeia principal. 

b) Não devemos confundir “cadeia carbônica” com “cadeia principal”. Apesar 

de parecidas essas duas expressões têm significados diferentes: 

• Cadeia carbônica diz respeito a “todo o esqueleto de carbono das molécula”. 



• Cadeia principal não envolve necessariamente todos os carbonos, pois não inclui 

as ramificações. 

Quando um hidrocarboneto possui cadeia carbônica mista, a nomenclatura é 

feita de um modo idêntico ao que mostramos para as cadeias abertas ramificadas, a 

numeração pode “girar” no sentido horário ou anti-horário de modo que obedeça sempre 

“a regra dos menores números”  

 

Quando uma molécula de benzeno contém dois grupos ligados ao anel, alem 

da maneira de dar nome que acabamos de citar, existe outra, igualmente correta. Trata-

se do uso dos prefixos “orto”, “meta” e “para”. 

 Os prefixos “orto”, “meta” e “para” vem do grego e podem ser traduzidos 

respectivamente por “diretamente”, “depois de” e “mais longe de”. E estes prefixos 

podem ser utilizados apenas quando um anel benzênico possuir dois grupos a ele 

ligados: 

• Orto indica posição 1,2 

• Meta indica posição 1,3 

• Para indica posição 1,4 

       

Ø Estruturas queratinosas 

Muitas biomoléculas são polifuncionais, contendo dois ou mais grupos 

diferentes, cada um com suas reações químicas características. Os aminoácidos, uma 

importante família de moléculas que servem primariamente como unidades 

monométricas de proteínas contêm, no mínimo, dois tipos de grupos funcionais 

diferentes, um grupo amino e um grupo carboxila. A habilidade de um aminoácido para 



condensar-se com outro aminoácido para formar as proteínas é dependente das 

propriedades químicas destes dois grupos funcionais (Lehninger parte 1 pg 44). 

 

As proteínas (*) longos polímeros de aminoácidos, constituem, ao lado da 

água, a maior fração das células. Algumas proteínas têm atividade estalítica e 

funcionam como enzimas, outras servem como “elementos estruturais” e ainda outras 

transportam sinais específicos (no caso das proteínas de transporte). As proteínas talvez 

sejam as mais versáteis das biomoléculas (LENNINGER, 2000). 

Nas macromoléculas como no caso das proteínas o número de subunidades 

monométricas é muito grande. As proteínas têm pesos moleculares variando de 5.000 

até um milhão. Porém uma simplicidade fundamental está na base das suas estruturas, 

as subunidades monométricas simples com as quais todas as proteínas são constituídas 

são em número pequeno e idêntico em todas as espécies. 

As subunidades monométricas das proteínas são 20 aminoácidos diferentes. 

Todos eles têm um grupo amino e um grupo carboxila ligados ao mesmo átomo de 

“carbono” chamado por convenção de “carbono X”. Esses aminoácidos diferem uns dos 

outros apenas nas suas cadeias laterais.  (LENNINGER, 2000). 



Nas proteínas as subunidades individuais estão ligadas por pontes covalentes, 

em contraste, nos “complexos supra moleculares” as numerosas e diferentes 

macromoléculas são mantidas unidas por interação não covalentes individualmente 

muito mais fracas do que as ligações covalentes. Entre estas estão as pontes de 

hidrogênio (entre os grupos polares), interações iônicas (entre grupos carregados), 

interações hidrofóbicas (entre grupos não polares) e interações de Vam der Walls, todas 

as quais tem energia de apenas poucos quilojoules (Kj) comparada com as ligações 

covalentes as quais tem energia de 200 a 900 Kj/mol. (LENNINGER, 2000). 

Embora as subunidades monométricas das macromoléculas sejam muito 

menores que as células e organelas elas influenciam a “forma” e a função destas 

estruturas muito maiores. 

Como já foi exposto todos os 20 aminoácidos encontrados nas proteínas tem 

um grupo carboxila e um grupo amino ligados ao mesmo átomo de carbono (o carbono 

X). Eles diferem uns dos outros através de suas cadeias laterais ou grupos “R”, os quais 

variam de estrutura, tamanho e carga elétrica, e influenciam a do aminoácido na água. 

Quando o grupo “R” contém carbonos adicionais na cadeia eles são designados por B, 

Y, S, E, etc. e são assim nomeados a partir do carbono X. Os 20 aminoácidos das 

proteínas são freqüentemente referidos como os aminoácidos padrão, primários ou 

normais, para distinguí-los dos aminoácidos que são modificados no interior das 

proteínas. 

Os aminoácidos padrão, por convenção internacional tem sido designados por 

abreviações de três letras (derivadas de seus nomes na língua inglesa), ou por um 

símbolo de uma única letra; ambos são usados como abreviaturas para indicar a 

composição e a seqüência dos aminoácidos nas proteínas. 



Todos os aminoácidos padrão, exceto um, o carbono X é assimétrico ligado a 

quatro grupos diferentes: um grupo carboxila, um grupo amino, um grupo R e um 

átomo de hidrogênio. O átomo de carbono X é assim um centro quirial. Devido ao 

arranjo tetraédrico das orbitais de ligação ao redor do carbono X dos aminoácidos, os 

quatro diferentes grupos subsistentes podem ocupar duas disposições parciais distintas, 

e estas são, entre si, imagens especulares não super poníveis. Estas duas formas são 

chamadas “enantrômeros” ou “estereoisômeros”. Todas as moléculas com centros 

quiriais são também “opticamente ativas”, isto é, elas podem girar a luz plano-

polarizada, sendo a direção desta rotação diferente para os diferentes estereoisômeros. 

Os estereoisômeros de todos os compostos quiriais que possuem uma 

configuração relacionada àquela do L – glicoraldeído são designados pela letra L (de 

levorrotatório, palavra derivada de levo, que significa “esquerdo”), e os estereoisômeros 

relacionados ao   D – glicerídeo são designados com D (de destrorrotatório, da palavra 

derivada de destro, que significa “direito”). Os símbolos L e D referem-se à 

configuração absoluta dos quatros substituintes ao redor do átomo de carbono quirial. 

Quase todos os compostos biológicos com centro quirial ocorrem naturalmente em 

apenas uma forma estereoisométrica, D ou L. Os aminoácidos nas moléculas protéicas 

são sempre L – estereioisômeros. A estrutura tridimensional característica das proteínas, 

que comanda as suas diferentes atividades biológicas, requer que todos os seus 

aminoácidos constituintes sejam de uma única série estéreo química. (LENNINGER, 

2000). 

Existem cinco classes principais de aminoácidos, aqueles cujo grupo polar é: 

a) Grupos R não polares e: os grupos R nesta classe são “hidrocarbonetos” e 

os aminoácidos são “hidrofóbicos e não polares”; alanina”, “valina”, “leverna” e 

“isoleverna”. 



b) Grupos R aromáticos: geralmente não polar (hidrofóbicos: “fenilanina”, 

“tirosina” e o “triptofano”). 

c) Grupos R não carregados, mas polares: os grupos R são mais solúveis em 

água: “serina”, “treonina”, “cisteína”, “metionina”, “espargina” e “glutamina”. 

d) Grupos R carregados negativamente (ácidos): com uma carga líquida 

negativa em pH 7,0: “aspartato” e o “glutomato”. 

e) Grupos R carregados positivamente (básicos): com uma carga positiva 

líquida em pH 7,0: lisina, arginina e histidina. (LENNINGER, 2000). 

Existem também um grande número de aminoácidos não primários que 

ocorrem em algumas proteínas (como resultado da modificação dos aminoácidos 

primários) ou como metabólitos livres no interior das células. 

Os aminoácidos monoamino-monocarboxilicos são ácidos dipróticos 

(+H3NCH (R) COOH) quando em solução de pH baixo. A medida que o pH é elevado 

até próximo de 6, perto do ponto isoelétrico, o próton do grupo carboxila é perdido para 

formar a espécie dipolar ou “zwitterion” +H3NCH (R) COO-, que é eletricamente neutra. 

Aumentos posteriores no pH provocam a perda do segundo próton para liberar a espécie 

iônica H2NCH (R) COO-. Os aminoácidos com grupos R ionizáveis podem existir como 

espécies iônicas adicionais, dependendo do pH e do PKa do grupo R. Assim os 

aminoácidos tem propriedades ácido-básicas muito variáveis. (LENNINGER, 2000). 

Como tudo que ocorre nas células envolve uma ou mais proteínas restringimos 

o nosso estudo a algumas considerações sobre as mesmas trocando, porém nosso 

interesse nas proteínas estruturais. 

Podemos classificar as proteínas de acordo com suas funções biológicas: 

a) Enzimas: O grupo de proteínas mais variado e mais especializado é aquele 

cujos componentes exigem “atividade catalítica”. 



b) Proteínas Transportadoras: Por exemplo, as existentes no plasma sanguíneo. 

Ligam-se a íons ou a moléculas especificas os quais são transportados de um órgão para 

outro. 

c) Proteínas Nutrientes e de Armazenamento: As sementes de muitas plantas 

armazenam proteínas nutrientes necessárias para a germinação e o crescimento do broto. 

d) Proteínas Contráteis ou de Motilidade: Algumas proteínas habilitam células 

e organismos com a capacidade de contraírem-se, de mudarem de forma, ou de se 

deslocar no meio ambiente. 

e) Proteínas de Defesa: Muitas proteínas defendem os organismos contra a 

invasão de outras espécies ou os protegem de ferimentos. 

f) Proteínas reguladoras: Algumas proteínas ajudam a regular a atividade 

celular ou fisiológica. 

g) “Proteínas estruturais”: Muitas proteínas servem como filamento de suporte, 

cabos ou lâminas para fornecer proteção ou resistência a estrutura biológica. 

h) Outras Proteínas: Existem numerosas outras proteínas cujas funções podem 

ser ditas exóticas e de difícil classificação. 

Algumas proteínas consistem de uma única cadeia polipeptídica, entretanto 

outras, chamadas de proteínas com multisubunidades, possuem duas ou mais destas 

cadeias. Em uma proteína com multisubunidades as cadeias polipeptídicas individuais 

podem ser idênticas ou diferentes. Se ao menos algumas são idênticas, a proteína é 

chamada de “Proteína oligomérica” e as subunidades entre si mesmos são referidas 

como “Protômeros”. (LENNINGER, 2000). 

Os pesos moleculares das proteínas os quais podem ser determinados por 

vários métodos físico-químicos, podem variar de um pouco mais de 10.000 para 



proteínas pequenas, como o citocromo (104 resíduos), a mais de 106 para as proteínas 

com cadeias polipeptídicas muito longas ou para aquelas com muitas subunidades. 

Os 20 aminoácidos nunca ocorrem em quantidades iguais nas proteínas. 

Alguns aminoácidos podem ocorrer apenas uma única vez por molécula ou não 

comparecerem de todo em dado tipo de proteína, outros podem ocorrer em grande 

número. As proteínas diferem umas das outras porque ela tem um número e uma 

“seqüência” de resíduos de aminoácidos que são diferentes entre si. Os aminoácidos são 

o alfabeto da estrutura protéica, eles podem ser arranjados em um número quase infinito 

de seqüências para fazer um número quase infinito de proteínas diferentes. Um 

polipeptídio com uma seqüência específica de aminoácidos em uma estrutura 

tridimensional única; esta estrutura, por sua vez, determina a função da proteína. 

A seqüência de aminoácidos de uma proteína, ou sua “estrutura primária”, 

pode ser muito informativa para um bioquímico. Nenhuma outra propriedade distingue 

tão claramente uma proteína da outra. 

Em 1953 James D. Klatson e Francis Crick deduziram a estrutura em dupla-

hélice do DNA e propuseram uma base estrutural para a replicação precisa do DNA. 

Implícita em sua proposta estava à idéia de que a seqüência de unidades de nucleotídeos 

no DNA guardava a codificação genética. Naquele mesmo ano, Frederick Senger 

determinou a seqüência de aminoácidos em cadeias polipeptídicas do hormonio 

insulina. Essas conquistas juntas sugeriram que a seqüência de nucleotídeos do DNA e a 

seqüência de aminoácidos das proteínas estavam relacionadas de alguma forma. Dentro 

de uma década, o código de nucleotídeos, que determina a seqüência de aminoácidos 

das moléculas de proteínas, tinha sido revelado. 

Desconsiderar-se-á estudos em relação aos métodos de identificação destas 

seqüências por se tratar de um assunto muito extenso e irrelevante no objetivo deste 



trabalho. Porém se torna útil observar que a seqüência de aminoácidos em uma proteína 

pode fornecer pistas para a elucidação de sua estrutura tridimensional e da sua função e, 

ainda, sua localização celular e evolução. A maior parte desses conhecimentos é obtida 

pela busca de similaridade com outras seqüências conhecidas. Um crescente número de 

famílias de proteínas tem sido revelado como possuidor de pelo menos algumas 

características estruturais e funcionais compartilhadas, as quais podem ser claramente 

identificadas com base nas similaridades de seqüência apenas. Um exemplo é a 

seqüência de 40 a 45 aminoácidos chamados de EGF (fator de crescimento epidérmico) 

domínio que faz parte da estrutura da uroquinase, o “receptor da baixa densidade” 

Lipoprotéico. (LENNINGER, 2000). 

O arranjo espacial dos átomos em uma proteína é chamado de “conformação”. 

Este termo refere-se ao estado estrutural que pode se interconverter em outros estados 

estruturais, sem a quebra de nenhuma ligação covalente. 

Conceitualmente, a estrutura das proteínas pode ser considerada em quatro 

níveis: 

a) A estrutura primária: Inclui todas as ligações covalentes entre os 

aminoácidos, que compõem uma proteína e é definida pela seqüência dos aminoácidos 

unidos por ligações peptídicas e pela localização das pontes de dissulfeto. 

b) A estrutura secundária: Refere-se aos arranjos regulares e recorrentes no 

espaço de resíduos de aminoácidos adjacentes em uma cadeia polipeptídica. Existem 

uns poucos tipos comuns de estrutura secundaria, sendo as mais proeminentes a 

estrutura em Alfa hélice e a conformação Beta.   

c) A estrutura terciária: Refere-se ao relacionamento espacial entre todos os 

aminoácidos em um polipeptídio; é a estrutura tridimensional completa do polipeptídio. 



d) A estrutura quaternária: é a qual especifica a relação espacial dos 

polipeptídios, ou subunidades, no interior de uma dada proteína. (Vide fig. n° 16). 

Entre as estruturas secundárias e terciárias existem dois níveis de estruturas 

adicionais: 

a) Um conjunto estável de vários elementos da estrutura secundaria e, às vezes 

como uma “estrutura supersecundária”. Este termo é usado para descrever arranjos 

particulares “estáveis” que ocorrem em muitas proteínas diferentes e, em alguns casos 

várias vezes em uma única proteína. 

b) O nível seguinte, algo mais alto na arquitetura estrutural protéica, é o 

“domínio”. Este se refere a uma região compacta, que inclui de 40 a 400 aminoácidos e 

que constituem uma unidade estrutural distinta no interior de uma cadeia polipeptídica 

maior.  

Considerando a estrutura secundária, é útil classificar as proteínas em dois 

grandes grupos: 

a) As proteínas “fibrosas”, as quais possuem cadeias polipeptídicas arranjadas 

em “longos filamentos” ou “folhas”. 

b) As proteínas globulares com cadeias polipeptídicas enoveladas em uma 

forma esférica ou globular. (LENNINGER, 2000). 

As proteínas fibrosas desempenham papéis estruturais importantes na 

anatomia e na fisiologia dos vertebrados, fornecendo “proteção externa”, suporte e 

forma. Elas podem constituir metade ou mais da totalidade das proteínas dos grandes 

animais. 

Linus Pauling e Robert Corey, 1951, conheciam a importância das pontes de 

hidrogênio para a orientação de grupos químicos “polares” como os grupos – C = O  e  

– N – H da ligação peptídica. Eles também tinham os resultados experimentais de 



Willian Astbury, o qual em 1930 tinham realizado estudos pioneiros de difração e raios 

X por proteínas. Astbury demonstrara que a proteína constituinte do cabelo e da lã (a 

proteína fibrosa alfa queratina) tem uma estrutura regular que se repete a cada 0,54 mm. 

Com essa informação os seus resultados sobre as ligações peptídicas e, ainda, com o 

auxílio de modelos construídos com alta precisão Pauling e Corey, iniciaram a 

determinação das conformações possíveis das moléculas protéicas. O arranjo mais 

simples que a cadeia polipeptídica pode assumir com as suas ligações rígidas (porém, 

com outras ligações livres para girar) é uma estrutura em hélice e que denominaram 

Alfa hélice. 

A Alfa hélice é um dos tipos mais proeminentes de estrutura secundária nas 

proteínas. Ela é a estrutura predominante na Alfa queratina. Cada passo sucessivo da 

Alfa hélice é mantido unido aos passos adjacentes por numerosas pontes de hidrogênio, 

as quais, quando somadas, são considerável estabilidade a estrutura completa. 

Experimentos posteriores, realizados com modelos, mostraram que uma Alfa 

hélice pode ser formada com aminoácidos tanto da forma D como da forma L. 

Entretanto, os resíduos precisam ser todos de um dos dois estéreoisômeros; Um D-

aminoácido romperá qualquer estrutura regular formada com L-aminoácido e vice e 

versa. Naturalmente, os L-aminoácidos de ocorrência natural podem formar hélices 

orientadas que à direita quer à esquerda, mas com raras exceções, “apenas as hélices 

orientadas à direita são encontradas nas proteínas”. (LENNINGER, 2000). 



 

 

Portanto a Alfa queratina, o colágeno e a elastina são exemplos claros do 

relacionamento entre estrutura protéica e a função biológica. Estas proteínas 

compartilham propriedades que dão resistência e/ou elasticidade às estruturas 

anatômicas nas quais elas ocorrem. Elas têm estruturas moleculares relativamente 

simples e são todas insolúveis em água, uma propriedade que lhes é conferida pela 

grande concentração de aminoácidos hidrofóbicos, quer no interior da proteína quer na 

superfície. Estas proteínas representam uma exceção à regra de que grupos hidrofóbicos 

precisam estar escondidos no interior da molécula protéica. O núcleo hidrofóbico, 

portanto, contribui menos para a estabilidade estrutural da molécula e as “ligações 

covalentes” assumem um papel especialmente importante. 

A Alfa queratina e o colágeno evoluíram no sentido de serem resistentes. Nos 

vertebrados as Alfa queratinas constituem quase todo o peso seco do cabelo, lã, penas, 

unhas, garras, escamas, cascos, e muito da camada externa da pele. As cadeias 

polipeptídicas dessa proteína têm estrutura helicoidal simples. A hélice da Alfa 

queratina é do tipo Alfa hélice orientada à direita encontrada em muitas outras 



proteínas. Uns poucos aminoácidos predominam, ela é rica nos resíduos hidrofóbicos 

fenilalanina, isoleveína, valina, metionina e alanina. (LENNINGER, 2000). 

 
Ø A relação entre hidrocarbonetos e estruturas queratinosas 

 
Como já foi observado anteriormente o termo “conformação molecular” 

refere-se ao arranjo espacial dos grupos substituintes que são livres para assumir 

diferentes posições no espaço, sem a quebra de qualquer ligação, devido à liberdade de 

rotação da ligação. No hidrocarboneto simples existe uma liberdade de rotação quase 

completa ao redor da ligação simples carbono-carbono. Muitas conformações 

moleculares de átomo, diferentes e interconvertíveis, são possíveis dependendo do grau 

de rotação. Duas destas conformações são de interesse espacial: a conformação 

escalonada que é muito mais estável que todas as outras e, portanto “predomina”, e a 

forma eclipsada, que é menos estável. Não é possível isolar qualquer uma destas formas 

conformacionais, porque elas são livremente interconversíveis e estão em equilíbrio 

umas com as outras. “Entretanto quando um ou mais átomos de hidrogênio em cada 

átomo de carbono é substituído por um grupo funcional que é muito grande ou 

eletricamente carregado”. 

A liberdade de rotação ao redor da ligação simples carbono-carbono é 

diminuída.  Isto limita o número de conformações estáveis dos derivados do etano. 

(LENNINGER, 2000). 

Quando dois átomos que compartilham elétrons em uma ligação covalente têm 

afinidade igual para os elétrons como no caso de dois átomos de carbono, a ligação 

resultante é não-polar. Quando dois elementos que diferem em afinidade por elétrons, 

ou eletronegatividade, formam uma ligação covalente (C e O) a ligação é polarizada; os 

elétrons compartilhados provavelmente estarão na região do átomo mais eletronegativo 

(O) e não naquela do menos negativo (C). No caso extremo de dois átomos de 



eletronegatividade muito diferente (Na e Cl, por exemplo) um dos átomos cede os 

elétrons para o outro átomo, resultando na formação de íons e interações iônicas, como 

aquelas existentes no Cloreto de Sódio (NaCl) sólido. 

A força das ligações químicas depende da relação de eletronegatividade dos 

elementos envolvidos, da distância dos elétrons que participam da ligação em relação a 

cada um dos núcleos e da carga nuclear. O número de elétrons compartilhados também 

influencia a força da ligação; ligações duplas são mais fortes que as ligações simples, e 

as ligações triplas são ainda mais fortes. (LENNINGER, 2000). 

A maioria das reações nas células vivas cai em um de cinco tipos (ou 

categorias) gerais: 

a) Transferência de grupos funcionais; 

b) Oxidações e reduções; 

c) Reações que rearranjam a estrutura das ligações ao redor de um ou mais 

átomos de carbono; 

d) Reações que formam ou quebram ligações carbono-carbono; 

e) Reações na quais duas moléculas condensam-se, com a eliminação de uma 

molécula de H2O. 

As reações dentro de uma mesma categoria geral ocorrem dentro de 

mecanismos similares. 

O mecanismo das reações bioquímicas não é fundamentalmente diferente de 

outras reações químicas. Muitas reações bioquímicas envolvem “interações” entre 

“grupos nucleofílicos”, grupos funcionais ricos em elétrons capazes de doá-los, e grupos 

eletrofílicos, que são grupos funcionais deficientes em elétrons, e que, portanto buscam 

os elétrons que lhes faltam. As substâncias nucleofílicas combinam-se com, e dão 

elétrons, para, as substâncias eletrofílicas. Grupos funcionais contendo nitrogênio, 



oxigênio e enxofre são substâncias nucleofílicas biologicamente importantes. Átomos 

de hidrogênio carregados positivamente (prótons) e metais carregados positivamente 

(cátions) freqüentemente agem como eletrofílicos nas células. Um átomo de carbono 

pode atuar tanto de forma nucleofílica como pode agir como um centro eletrofílicos, 

dependendo de quais ligações e quais grupos funcionais estão ao seu redor. 

(LENNINGER, 2000). 

As moléculas das quais os organismos vivos são compostos obedecem a todas 

as leis familiares da química, porém elas também interagem entre si de acordo com um 

ou outro conjunto de princípios, ao qual nos referimos coletivamente como a “Lógica 

molecular da vida”. Esses princípios não envolvem Leis Físicas, ou forças ainda não 

descobertas ou novas. Ao contrário elas são um conjunto de relacionamentos 

característicos da natureza, função e interação das biomoléculas. (LENNINGER, 2000). 

 

Como já foi descrito a maioria dos constituintes moleculares dos sistemas 

vivos são compostos de átomos de carbono unidos covalentemente a outros átomos de 

carbono e a átomos de hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. As propriedades espaciais de 

ligação do carbono permitem a formação de uma grande variedade de moléculas. 

Portanto, todos os organismos vivos têm os mesmos tipos de unidades monométricas e a 

estrutura das várias macromoléculas revelam a existência de modelos adjacentes 

comuns. A identidade de cada organismo é preservada pela posse de conjuntos 

característicos de ácidos nucléicos e proteínas. (LENNINGER, 2000). 

Um organismo vivo é um sistema aberto, ele “troca” matéria e energia com 

seu meio ambiente. Os organismos vivos usam uma de duas estratégias para obter 

energia livre de seu meio ambiente: 



1° Elas captam componentes químicos do seu meio ambiente  (alimentos), 

extraem energia livre desses alimentos a partir de reações exergônicas, e transferem esta 

energia para reações endergônicas que são acopladas às primeiras. 

2° Eles usam a energia absorvida da lua solar ou trocas gasosas para a 

realização de reações químicas exergônicas, as quais eles acoplam reações 

endergônicas. 

Os organismos vivos criam e mantém suas estruturas complexas e “ordenadas” 

as expensas do seu meio ambiente. O fluxo de elétrons nas reações de oxidação-redução 

são à base da transfusão e da conservação da energia das células vivas. Todos os 

organismos vivos são dependentes uns dos outros, através da troca de “matéria” e 

energia via “meio ambiente” (LENNINGER, 2000). 

Em nenhum momento em nosso exame da lógica molecular das células vivas 

encontramos qualquer violação das Leis Físicas conhecidas e nem foi necessário definir 

novas Leis Físicas. A maquinaria orgânica das células vivas funciona dentro do mesmo 

conjunto de leis que governa a operação das maquinas inanimadas. Mas reações 

químicas e a regulação dos processos foram altamente refixadas durante a evolução. Os 

fatos relevantes são muitos; o estudante que aborda este assunto pode ocasionalmente, 

senti-lo acima de suas forças. Talvez o mais encorajante no desenvolvimento do estudo 

da biologia do século XX seja o conhecimento de que, apesar de toda vasta diversidade 

do mundo biológico, há uma unidade e simplicidade básica nos processos próprios da 

vida. (LENNINGER, 2000).            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo II – Elementos Abióticos 

Para poder-se ter uma idéia mais clara dos efeitos nocivos provocados pelo 

petróleo e seus derivados nos elementos bióticos, se faz necessário antes ter uma noção 

básica do que é “Ecologia” e dos “elementos abióticos” que formam o “habitat”. Os 

quais os elementos bióticos dominam.  

 
 
 
1- Noções de Ecologia 
 

v Evolução dos Sistemas Vivos 
 
Segundo a hipótese mais aceita modernamente – a hipótese do “BIG BANG” 

– o registro do inicio dos tempos e das coisas remonta a 20 bilhões de anos, com uma 

formidável explosão cósmica. Um imenso ovo atômico que engloba toda a matéria 

existente ainda hoje, num estado máximo de contração, explodiu. Do seu material, 

lançado em todas as direções do espaço, resultaram a poeira cósmica, os gases e, mais 

tarde, a vastidão numérica dos corpos celestes que percorrem o universo. Surgiram as 

galáxias. E numa delas a via Láctea, formou-se o sistema solar. Um dos planetas desse 

sistema estava destinado a abrigar a “vida”. Esse planeta é a Terra. 



Desde a antiguidade o homem procura explicar como surgiu à vida na face da 

Terra, várias foram às hipóteses e teorias. Como por exemplo, a da “abiogênese” ou 

“Teoria da geração espontânea” pelo belga Jean Baptist Van Helmont (1557 - 1644) – 

porém só em torno de 1860 o Francês Louiz Pasteur comprovou a inexistência da 

geração espontânea. 

Na década de 30 do século passado (1831 – 1940) Aleksander Ivannovitch 

Oparim (1894 – 1980) membro da academia de ciências de Moscou lançou uma nova 

luz sobre o assunto. 

Em sua proposta, ele sugeriu que a vida tenha surgido na Terra obedecendo as 

seguintes etapas. 

• Surgimento da matéria orgânica espontaneamente a partir de compostos 

inorgânicos; 

• Aparecimento de mares primitivos; 

• Acúmulo nas águas dos mares de moléculas de proteínas, ácidos nucléicos, 

lipídios, carboidratos, etc; 

• Organização das macromoléculas formando colóides; 

• Interpenetração dos colóides e formação de coacervados; 

• Englobamento das moléculas de nucleoproteínas contendo DNA (protogêneses) 

pelos coacervados; 

• Formação de gotículas microscópicas de coacervados contendo os protogenes, 

bem como organização das moléculas de proteínas e de lipídios na periferia, 

estabelecendo uma membrana envoltória  lipoprotéica; 

• Evolução das gotículas no sentido do aparecimento das protocelulas; 

• Aperfeiçoamento das protocélulas e aparecimento das primeiras células bem 

definidas. 



Segundo Oparim a Terra se consolidou como planeta há cerca de 4,5 bilhões 

de anos. Isso é comprovado pelas pesquisas de medição de urânio radioativo das rochas. 

Como os fósseis mais antigos datam de cerca de 1 bilhão de anos pode-se concluir que, 

durante aproximadamente 3,5 bilhões de anos, a Terra foi um planeta desabitado (era 

Azóica). (SOARES, 1998). 

 

   

   Termo “ecologia” origina-se das palavras gregas que significam: 

     “OIKOS” = casa, ambiente 

     “LOGOS” = estudo, tratado       (SOARES, 1998) 

  Vejamos a seguir alguns termos usualmente utilizados em 

ecologia 

• Elementos Abióticos – compostos inorgânicos e orgânicos básicos, como água,  

dióxido de carbono, oxigênio, cálcio, nitrogênio, e sais de fosfato, aminoácidos e ácidos 

húmicos, etc. (ODUM, 1972).  

• Condições ambientais - lugar ou processos sem seres vivos (DOODAND, 

1978) 



• Elementos Bióticos – organismos existentes no meio biótico (SOARES, 1998). 

• Biótopo (habitat) – onde há vida, é o componente físico do ecossistema 

 (MARGALEF, 1980). 

• Espécie – é o conjunto de todas as populações formadas por indivíduos 

semelhantes  

entre si e capazes de se reproduzir em condições naturais, gerando descendentes férteis 

e semelhantes aos parentais (hereditariedade) (SOARES, 1998). 

• População – é o conjunto mais ou menos numeroso de indivíduos de uma 

mesma 

 espécie, convivendo numa área comum e mantendo ou não um certo grau de 

isolamento em relação a grupos de outras regiões (ACIESP, 1980). 

 

• Comunidade Biótica – é o conjunto de organismos de espécies distintas que 

 convivem numa mesma área, mantendo entre si um relacionamento que pode ser 

harmônico entre uns e desarmônicos entre outros. (ACIESP, 1980). 

• Biota – termo que designa os seres vivos de um ecossistema (BRAILE 1983). 

• Ecossistema – conjunto de elementos bióticos e abióticos de uma determinada 

área, 

 que trocam entre si influencias notáveis como a transferência de matéria e energia, 

visando a um equilíbrio estável (EHRTICH & EHRLICH, 1974). 

• Bioma – termo que designa as comunidades clímax do ecossistema em grandes 

 dimensões (SOARES, 1998).  

  Podendo ser dividido em três grandes ecossistemas: 

               a) “Talassociclo” – ecossistema de águas marinhas; 

                b) “Limnociclo” – ecossistemas de águas dulcícolas. 



                c) “Epinociclo” – ecossistemas terrestres. 

• Biosfera – é a soma de todas as regiões do globo terrestre onde existe vida 

 (SOARES, 1998). 

• Écotono – Zona de contato entre duas formações com características distintas. 

Áreas  

de transição entre dois tipos de vegetação. A transição pode ser gradual, abrupta 

(ruptura), em mosaico ou apresentar estrutura própria. 

• Ecobiose – designa as relações entre os seres e o meio ambiente. (SOARES, 

1998). 

• Alelobiose – engloba qualquer forma de inter-relação dos seres vivos entre si, 

não  

importando a maneira harmônica ou desarmônica pela qual um inclui sobre a vida ou ao 

comportamento de outro. (SOARES, 1998).  

            A alelobiose pode ser dividida em: 

            a) “Cenobiose” – compreende a relação entre indivíduos da mesma espécie; 

            b) “Aloiobiose” – compreende as relações entre indivíduos de espécies 

diferentes; 

 

 De forma geral podemos classificar as relações entre os seres em 

“harmônicas” e “desarmônicas”. As relações “harmônicas” poder ser “intra-

específica” quando ocorre dentro da mesma espécie e “interespecífica” quando ocorre 

dentre espécies diferentes. 

 Nas relações “intra-específica” compreende-se as “colônias” 

(grupamentos de indivíduos com profundo grau de interdependência sendo impossível 

viver isolados como os corais, as cracas e as esponjas) e as “sociedades” (indivíduos 



com plena capacidade de vida isolada; no entanto preferem viver em comunidades como 

por exemplo uma alcatéia, um cardume, uma manada, etc.). 

 Nas relações interespecíficas compreende-se a “protocooperação” o 

“mutualismo” e o “comensalismo”. Nos dois primeiros casos ambas as espécies que 

se associam tiram igualmente benefícios do relacionamento entre elas. Entretanto na 

protocooperação essas vantagens são de menor importância, pois é perfeitamente 

possível a vida isolada. Já no mutualismo a relação é imprescindível para a 

sobrevivência de ambas as espécies. No comensalismo a relação é unilateral, pois só 

traz beneficio a um dos relacionantes, ainda que, em contra partida não haja qualquer 

dano ao outro. A verdade é que um deles ganha, o outro não ganha nem perde. 

 As “relações desarmônicas” também ocorrem em nível intra e 

interespecíficos, nas relações “intra-específica” temos a “competição” (prevalece o 

maior elemento da mesma espécie sobre o menor) e nas relações “interespecíficas” 

temos o “amensalismo” (espécies diferentes em nichos similares enfrentando o 

problema de competição alimentar) o “parasitismo” (relação em que uma espécie se 

instala no corpo de outra, dela retirando matéria para sua nutrição causando-lhe danos 

ou até a morte do hospedeiro) e o “predatismo” que consiste no ataque brutal e 

impiedoso de uma espécie a outra com o objetivo de matá-la e devorá-la. (SARES,  

1998). 



 

 

Cadeia alimentar – é a continua transferência de matéria e de energia entre os 

seres de um ecossistema em função de uns consumirem a matéria de outro com a 

finalidade alimentar, num constante reprocessamento molecular que começa ao nível 

dos produtores, passa pelos consumidores e se conclui pela ação da decomposição 

(ODUM, 1972).  

 

2- Elementos abióticos 

2.1- “Do Ambiente Terrestre (Epinociclo)” 



2.1.1- “Do Biótopo ou Habitat” 

 

 É a parte da biosfera que congrega todos os ecossistemas de terra firme, 

como florestas, campos, desertos, montanhas, etc;  

Subdivide-se em duas províncias: 

a) “Superficial” – é o solo que temos contato imediato visual e tátil, onde 

percebemos flora em sua parte exposta; 

b) “Subterrâneas” – província esta que inclui as cavernas e grutas onde 

vivem alem de insetos animais troglóbios como os morcegos e proteus; 

“Solo” – a matéria orgânica decomposta incorporada ao solo (húmus) combina 

com as partículas minerais mais ínfimas constituindo o Complexo Coloidal, que 

determina a quantidade de ar e água do solo, retém a água em alguns tipos de solo de 

forma variada (o solo arenoso não retém água por não conter o complexo coloidal), e 

atua como fonte de substancias alimentícias, que são absorvidas pelas plantas. 

O perfil do solo nos dá a idéia da organização existente; Ao observarmos uma 

seção vertical das camadas denominadas horizontes, percebemos um perfil teórico 

como: 

Horizonte A   (superficial) – é geralmente escuro e de textura solta. 

Horizonte B – se caracteriza por sua atividade biológica. Em regra geral é 

claro e compacto. 

Horizonte C – onde existe uma débil atividade biológica. 

Mas o verdadeiro perfil de um solo depende da conjunção do “clima”, dos 

“agentes biológicos”, da “superfície do terreno” e da “natureza da rocha mater da 

Região”. (BONSANELO, 1975). 



 

2.2- O Ambiente Marinho (Talassociclo). 

  2.2.1 – O Biótopo ou Habitat 

 Tomando 71 % da superfície do planeta é o meio mais estável. As ações 

das ondas, mares e correntes oceânicas (no caso do Brasil a corrente “Equatorial – 

Sul”) asseguram um meio no qual a concentração dos gases e dos sais dissolvidos sofre 

relativa flutuabilidade. A flutuabilidade da água marinha reduz o problema de 

sustentação dos seres vivos no meio; Daí, por exemplo, pertencerem ao reino marinho 

os maiores invertebrados. A manutenção do equilíbrio hídrico – salino é simples com 

salinidade em torno de 3,5 % e 3,7 % com uma pressão osmótica entre 1,79 e 2,14 

percentual em relação à salinidade. O ambiente marinho apresenta também em relação 

ao peso molecular da água uma pressão no sentido vertical de aproximadamente uma 

atmosfera a cada dez metros, com penetração de luminosidade em torno de 70 a 100 

metros de profundidade (a considerada “Zona Eufótica”). 

 A flutuabilidade e uniformidade da água marinha fornecem os meios 

ideais para a reprodução. Os seres após eclosão dos ovos podem passar por um período 

relativamente longo na forma larvar sem o risco de dessecamento, desequilíbrio salino 

ou serem arrastados por correntes rápidas para ambientes menos favoráveis (por 



exemplo, como acontece nos rios). Por isso as larvas são características de muitos 

animais marinhos. 

Existem diversas maneiras de se classificar o ambiente marinho e de dividi-lo 

em zonas de acordo com certas características locais, dentre estas divisões destacamos 

as seguintes: 

 Zona Nerítica – Supratidal – Supra litoral (Berna) 

        – Interdital – Litoral  

                   – Subtidal – Sub litoral 

Zona Eufótica – onde ocorre a fotossíntese.  Epipelagico - 100m a200m. 

                                                                    Mesopelagico – 200m a 1.000m 

Zona Afótica – onde não ocorre mais        Batipelagico – 1.000m a 4.000m 

                          Fotossíntese.                      Abissopelagico – 4.000m a 

15.000m          

(BONSANELO, 1975.)      

                    

 

 



 2.3 – O Ambiente Dulcícola (Limnociclo) 

 2.3.1 – O Biótopo ou Habitat. 

O ambiente limnico é um meio muito menos constante que o ambiente 

marinho. As correntes variam enormemente em turbidez, velocidade e volume, não 

somente ao longo de seu curso como também de tempos em tempos como resultado de 

secas ou chuvas fortes. Abrangendo todos os ecossistemas dulcícolas desde os grandes 

lagos até simples córregos subdivide se o limnociclo em duas províncias a lótica ou de 

águas correntes e a província lêntica ou de águas paradas. 

Na província lótica tem-se o fator da correnteza, que em alguns pontos possui 

grandes velocidades e em outros muito pouca, onde tende ter maior concentração de 

microorganismos. As junções de rios e correntes com a água do mar na maioria dos 

casos não é abrupta criando então um ambiente de estuário (pântanos costeiros, 

manguezais, fozes de rios, deltas circundantes e pequenas enseadas). 

Na província lêntica, como a água doce é muito menos constante que a água 

marinha, variando enormemente em turbidez, temperatura e volume resultado de secas e 

chuvas fortes. As lagoas e lagos pequenos flutuam em teor de oxigênio, e nos grandes 

lagos o ambiente se altera radicalmente com o aumento da profundidade, e a baixa 

salinidade cria uma certa dificuldade para a manutenção do equilíbrio hídrico – salino. 



 

  

 

 2.4 – O Ambiente de Transição (estuários) 

 2.4.1 – O Biótopo ou Habitat. 

Podemos conceber os estuários como uma extensão de água costeira, semi 

fechada, que tem uma comunicação livre com o alto mar; resultado, portanto, 

fortemente afetado pela atividade das marés e nele se mistura a água do mar em geral 

(de forma mensurável) em uma corrente inferior (por ser mais densa) com a água doce 

da drenagem terrestre em uma corrente superior. 

São exemplos a desembocadura dos rios, as baías costeiras, as marismas 

(terrenos encharcados à beira mar) e as extensões de águas saturadas por praias. Cabe 

considerar os estuários como ecótonos entre a água doce e os habitat marinhos, embora 

muitos de seus atributos físicos e biológicos não sejam de modo algum, de transição e 

sim únicos. Constituem ecossistemas delicados, pois também são usados como local de 

desova de peixes. 



A junção dos rios e das correntes de água doce com o mar não é abrupta. Em 

vez disso, os dois ambientes misturam-se gradualmente, criando um ambiente de 

estuário, caracterizado por uma água salobra, ou seja, as salinidades situam-se 

consideravelmente abaixo dos 3,5 % típicos do mar aberto. Geralmente afetado por 

ondas, a partir das quais a palavra estuário teve origem (castus, onda) apresentam 

sedimentos fluvio-marinhos finos, síltico – argiloso ou argilosílticos, ricos em matéria 

orgânica. Geralmente, os sedimentos fluvio-marinhos correspondem a ambientes de 

planície de maré e progradação de litoral, em regime estuarino, servindo como substrato 

para o desenvolvimento do ecossistema de manguezais – sedimentos “aluviais” que são 

sedimentos fluviais que preenchem alvéolos (várzeas) dos principais sistemas fluviais 

para a bacia, morfologicamente estes depósitos estão associados a um nível topográfico 

de extrema regularidade e altitude variável em função do depósito do curso fluvial 

considerado. Os sedimentos “colúvios” ou “rampa de colúvio”. São depósitos 

originados essencialmente por processo de solifluxão (movimento dos solos) e de 

escoamento superficial. Na interface encosta plano aluvial, os colúvios interdigitam-se 

com os sedimentos aluviais. 

Em: “Vale dos rios afogados” estuários cujas bacias são formadas por erosão 

fluvial e que ainda conservam seus traços dominantes. São geralmente rasos, com 

declividade suave no leito. Possuem geralmente seção em forma de U e profundidades 

que aumentam gradativamente em direção a desembocadura – as regiões costeiras, onde 

predominam este tipo de estuários, são conhecidas como “costa de rias”. “Estuário 

dominado por mares” neste tipo, a movimentação da água é predominantemente 

ocasionada pelas oscilações das marés. “Estuário com cunha salina e ou de águas 

parcialmente misturadas”.  No “Estuário de cunha salina” a estratificação é 

máxima, a água doce escoa sobre a água do mar mais densa. Existe uma interface entre 



as duas massas d’água e não existem praticamente trocas verticais. O comportamento da 

cunha salina depende, entre outros fatores, da penetração da maré e da vazão fluvial. 

Uma diminuição do fluxo fluvial provoca o deslocamento da extremidade da cunha 

salina para montante e torna-se ainda mais nítida. Ao contrário, se a descarga fluvial 

aumenta, a cunha salina desloca-se para o mar tornando-se menos nítida. O “estuário 

de águas parcialmente misturadas” é caracterizado pela ausência de um gradiente 

salino bem definido e tem como conseqüência um aumento das trocas verticais. A 

lâmina d’água é constituída por duas camadas, a superior menos salina e a inferior de 

maior salinidade, havendo entre as duas uma zona de mistura. 

Nas regiões temperadas uma comunidade estuária característica é o pântano 

salgado, composto principalmente por várias gramas e juncos. Os pântanos salgados 

diferem dos leitos de grama marinha em serem intertidais e emergentes. Somente a 

metade inferior da planta é coberta pela maré alta. Nos trópicos, a contraparte ecológica 

dos pântanos salgados é o mangue. Mangue refere-se a uma espécie de arvores 

pequenas que podem tolerar regiões salinas. Elas ocupam a zona intertidal e comumente 

possuem raízes de suporte ou raízes aéreas especiais (pneumotóforos) que se projetam 

acima da água. Os mangues aprisionam sedimentos, contribuindo, portanto para a 

formação da terra. Eles “criam um habitat que é ocupado por muitos animais e 

outras plantas”. (ZEE DAVID, 2000). 



            

 

 

Capítulo III – Elementos Bióticos 

Atendendo o propósito desta pesquisa, para descrever-se os efeitos 

ocasionados pelo petróleo e seus derivados quando derramados aos seres bióticos se faz 

preciso ter uma básica noção de sua evolução, fisiológica e cronológica, restringindo-se 

porém a algumas ordens de indivíduos vertebrados marinhos e de estuários, sistemas 

orgânicos e as características especiais que são afetadas diretamente. 

As 45.000 espécies atuais de vertebrados variam, em tamanho, de menos de 

um grama a mais de 100.000 quilogramas e vivem em habitats que vão do fundo dos 

oceanos aos topos das montanhas. Essa extraordinária diversidade é produto de 500 

milhões de anos de evolução. Evolução significa mudança nas freqüências relativas de 

alelos no conjunto gênico de uma espécie. A variabilidade hereditária dos indivíduos de 

uma espécie é a matéria prima da evolução, e a seleção natural é o mecanismo que 

produz mudança evolutiva. A seleção natural atua através da reprodução diferencial, e o 

valor adaptativo descreve a contribuição dos diferentes indivíduos para as gerações 



futuras. A maior parte da seleção provavelmente opera ao nível dos indivíduos, mas é 

possível que também atue ao nível dos alelos, das populações ou mesmo das espécies.  

Em adição a variabilidade individual, as espécies freqüentemente exibem 

dimorfismo sexual e variação geográfica. O dimorfismo sexual reflete as diferentes 

forças seletivas atuando sobre machos e fêmeas de uma espécie, como resultado da 

assimetria do investimento reprodutivo. Em muitos casos, os machos maximizam seu 

valor adaptativo acasalando-se com o maior número possível de fêmeas, enquanto que 

as fêmeas devem procurar o melhor macho possível. A variação geográfica é resultado 

de condições ambientais variáveis nas diferentes partes da área de distribuição de uma 

espécie. Quando uma população local é isolada do resto da espécie, acumulam-se 

diferenças genéticas. Se estas diferenças se tornarem extensivas, os indivíduos da 

população isolada, podem tornar-se incapazes de reproduzir-se com indivíduos da 

população principal quando é restabelecido o contato. Este processo é denominado 

especiação alopática. (HARVEN, 1999). 

Quando biólogos discutem adaptações, eles referem-se a alterações na 

estrutura ou na função que resultam da seleção natural operando sobre a variabilidade 

genética dos organismos. Estas alterações conferem um valor adaptativo maior para a 

sobrevivência e para a reprodução dos indivíduos modificados. A adaptação aparece, 

portanto, sem a existência de um propósito anterior. Esta explicação científica das 

adaptações tem sido chamada teleonomia. (WILLIAMS 1996, WEST-EBERHARD IN 

KELLER & LLOYD, 1992). 

 
 
v Características gerais dos vertebrados 

 
Os vertebrados derivam seu nome da presença de vértebras arranjadas 

seriamente, o endoesqueleto axial que todos compartilham como um caráter diagnóstico 



comum. Os elementos esqueléticos anteriores foram elaborados para formar um crânio 

que abriga vários órgãos sensoriais e um encéfalo complexo. Um nome antigo dos 

vertebrados é Craniata. De fato, o crânio e o encéfalo tripartido evoluíram antes da 

coluna vertebral e são, talvez, mais característicos dos vertebrados que os ossos da 

coluna. O nome Craniata é comumente usado para incluir, juntamente com os 

vertebrados, aquelas formas antigas sem vértebras, mas com cefalização e com uma 

caixa protetora em torno do encéfalo. 

Os vertebrados também compartilham algumas características morfológicas 

fundamentais com certos invertebrados marinhos, sendo classificados, juntamente com 

estes, no filo Chordata. As estruturas comuns aos cordados são a notocorda, uma 

cauda pós-anal muscular, o tubo nervoso dorsal oco e as fendas branquiais . 

Apenas o tubo nervoso permanece como uma entidade funcional no estagio adulto de 

muitos vertebrados, mas todos os quatro caracteres de cordados são evidentes em pelo 

menos um estágio do desenvolvimento de todos os vertebrados. Isso geralmente 

também é verdadeiro para os Urochordata (tunicados ou ascídias) e Cephalochordata 

(Acrania ou Anfioxos). 

Temos agora as informações mínimas necessárias para se definir um 

vertebrado. Um vertebrado é um animal com endoesqueleto cartilaginoso ou ósseo. Os 

componentes axiais deste endoesqueleto consistem de um crânio abrigando um encéfalo 

dividido em três partes básicas, e de uma coluna vertebral pela qual passa o tubo 

nervoso. Nenhum outro animal possui este conjunto de características fundamentais. 

Osso também é um tecido peculiar dos vertebrados, que já evoluiu no final do 

Cambriano. Ate aqui somente identificamos os caracteres fundamentais da morfologia 

dos vertebrados. Outros órgãos e estruturas são necessários para nivelar o vertebrado 



mais simples a um organismo que se auto mantém e se reproduz. Existem dez sistemas 

de órgãos envolvidos nas funções vitais de todos os vertebrados. 

A simetria de um ancestral hipotético certamente seria bilateral, com 

extremidades definidas em cabeça e cauda. A organização interna básica seria a de um 

tubo dentro de um tubo, com órgãos principais acomodados dentro de uma cavidade do 

corpo, ou celoma. Nestes aspectos, o vertebrado ancestral não é muito diferente de 

vários invertebrados superiores que também possuem esses caracteres gerais do corpo – 

moluscos, anelídeos e artrópodes. 

Que animais são mais proximamente aparentados aos vertebrados? O fato de 

que não há fósseis intermediários entre os vertebrados mais antigos conhecidos, os 

“Ostracodermi” (um grupo parafilético) e quaisquer outros grupos de animais 

representa uma dificuldade para os biólogos interessados na origem dos vertebrados. 

Evidências indiretas devem ser usadas para se inferir as relações evolutivas entre os 

vertebrados e outros animais. 

A origem dos vertebrados continua a atrair a atenção dos cientistas e novas 

hipóteses são propostas de quando em quando. Técnicas como a hibridação do DNA 

têm sido combinadas com novas análises de fósseis e métodos cladísticos de 

classificação para produzir hipóteses sobre as relações entre os Craniata e seus possíveis 

parentes. A hipótese original de Garstang envolveu pedomorfose, o processo de seleção 

evolutiva atuando em caracteres larvais. (GARSTANG, 1928, BERRIL, 1955, TARLO, 

1960). Embora a hipótese de Garstang se ajuste às evidências embriológicas, a 

transformação de uma larva de tunicados, do tipo girino, em um vertebrado permanece 

especulativa. Nas palavras de uma recente crítica, “a neotenia de tal larva na origem dos 

vertebrados tem o status científico de um mito criacionista” (JEFFRIES, 1986). Não 



obstante, a pedomorfose e as transformações resultantes da neotenia e da pedogênese 

são fenômenos biológicos comuns e o conceito de Garstang não foi falseado. 

A filogenia dos deuterostômios proposta por (SCHAEFFER, 1987), está em 

grande parte baseada nas características embrionárias classicamente utilizada para 

defini-los. A questão da pedomorfose é deixada de lada na filogenia proposta por 

Schaeffer, e um cordado semelhante ao anfioxo é considerado o grupo irmão dos 

Craniatas.(NORTHCUTT & GANS, 1983) consideram a origem dos vertebrados sob 

um ponto de vista funcional. Eles evitam a questão do parente vivente mais próximo, 

embora identifiquem os pré-vertebrados, como provavelmente semelhantes aos 

Cephalochordata. Eles enfatizam o desenvolvimento de uma cabeça anterior à 

notocorda como uma estrutura única dos Craniatas. A cabeça inclui órgãos sensoriais 

pares, uma faringe muscular bombeadora de água, e brânquias respiratórias. A inovação 

funcional dos Craniatas, de acordo com seu ponto de vista, foi à mudança da 

alimentação por filtração para uma existência predadora. Esta transição envolveu 

diversas fases. Um novo tecido embrionário, único para os Craniatas, a crista neural, 

dá inicio ao desenvolvimento dos nervos cranianos, dos músculos branquiais, das 

cartilagens faríngeas e dos ossos na região da cabeça. As sugestões de Northcutt e Gans 

são atraentes, pois colocam o crescente corpo de informações factuais sobre as 

afinidades estruturais entre os deuterostômios em um arcabouço ecológico e evolutivo. 

Infelizmente, não foram estabelecidos quais poderiam ter sido os fosseis de “pré-

vertebrados”. 

Em 1977, Soren Lovtrup publicou The Phylogeny os Vertebrates, um trabalho 

baseado no que ele considerou uma análise rigorosamente objetiva e não especulativa 

das afinidades dos vertebrados. Sua filogenia volta às antigas teorias que consideravam 

as raízes dos vertebrados entre os protostômios. Embora a objetividade de Lovtrup deva 



ser admirada, a ancestralidade dos Craniatas que daí resulta ignora a morfologia e a 

embriologia básica, assim com evidencia fóssil, mesmo quando essas evidências 

poderiam iluminar as relações entre os táxons viventes. Assim, o tubo nervoso oco, a 

notocorda, a região faríngea e a maioria dos demais caracteres comuns aos Chordata são 

omitidos. Ao invés disso, a filogenia de Lovtrup baseia-se em caracteres fisiológicos, 

químicos e histológicos, sem ponderar sua importância relativa, pois ele os considerou 

evolutivamente mais estáveis do que os caracteres morfológicos. Se, por exemplo, dois 

de três táxons compartilham mais substâncias químicas, eles serão julgados mais 

proximamente relacionados. Embora seja, objetiva, sua análise ignora a possibilidade de 

convergência entre grupos não aparentados. 

Outra tentativa de elucidar as origens dos vertebrados foi feita através do 

volumoso livro de R.P.S.(JEFFRIES, 1986), entitulado The Ancestry of the Vertebrates. 

Esse autor propõe que os vertebrados e outros deuterostômios atuais tenham se 

originado de um grupo amplamente distribuído de fósseis do Paleozóico – os 

Calcichordata. Primeiramente formulada em detalhe por Torsten Gislen em 1930, essa 

hipótese foi ignorada devido ao atrativo da teoria da pedomorfose de Garstang. Os 

fósseis de Calcichordata têm sido usualmente classificados como Echinodermata, mas 

Jeffries afirma que eles são cordados. O não usual em sua filogenia é colocar fósseis de 

Calcichordata específicos como possíveis ancestrais diretos de cada grupo de Chordata. 

No esquema de Jeffries, os tunicados (e não os cefalocordados), seriam o grupo irmão 

dos Craniata. 

A interpretação cladística estrita das evidências, feita por Jeffries, é louvável. 

No entanto, questionam-se suas interpretações das evidências fósseis e, especialmente, 

da anatomia interna dos Calcichordata.  Jeffries argumenta que os Calcichordata 

possuem os caracteres requeridos – uma notocorda, em encéfalo segmentado e nervos 



cranianos trigêmeos, uma cauda muscular pós-anal e outras estruturas compartilhadas 

com os Chordata. A hipótese de Jeffries, tal como a de Schaeffer e a de Northcutt e 

Gans, não envolve uma transformação pedomórfica para explicar a origem dos 

Craniatas. O tecido embrionário da crista neural, que Northcutt, Gans e Schaeffer 

designam como caráter único dos vertebrados, é sugerido por Jeffries como presente em 

Calcichordata avançados, uma vez que estruturas derivadas desse tecido estavam 

presentes nos Calcichordata – uma cabeça já existia nesses animais, bem como uma 

cauda. Em seu ponto de vista, foi o desenvolvimento e o alongamento do tronco a partir 

da região posterior da cabeça dos Calcichordata que levou aos Craniata. Esta proposta é 

oposta à de Northcutt e Gans, que enfatizam a origem da cabeça como um fator crítico 

na evolução da predação nos Craniata. 

A adição de animais conodontes dificilmente teve um efeito esclarecedor sobre 

a filogenia de vertebrados. D.E.G. Briggs (1992) conseguiu confundir as águas 

ancestrais com seu cla-dograma porque este autor interpreta o Conodontophora como 

mais intimamente aparentados com os Craniata do que o são as feiticeiras. Outro ponto 

de vista para estes curiosos animais poderia ser o de grupo irmão dos Craniata, mais 

proximamente relacionados com eles do que os são os Cephalochordata: ou como grupo 

irmão dos Cephalochordata mais Craniata. A possibilidade de mineralização dérmica no 

Cephalochordata  fóssil Palaeobranchiostoma oferece uma solução para a continuidade 

evolutiva do esqueleto dérmico se o último cenário for aceito. Nenhuma dessas 

hipóteses é indiscutivelmente sustentada por dados e não existe uma resposta definitiva. 

O que se pode aprender a partir das várias filogenias propostas para as origens dos 

vertebrados é a importância de se combinar uma ampla variedade de fontes de 

informação – embriologia, biologia molecular, morfologia, fisiologia, química, 



histologia, técnicas modernas de classificação e paleontologia. É crucial que qualquer 

filogenia seja baseada no maior número possível de evidências.  

 
 

Ø Evidências para uma origem marinha 
 
A despeito dos argumentos de Romer e de Smith, as evidências de uma origem 

marinha dos vertebrados são amplamente aceitas. Todos os protocordados e filos de 

invertebrados deuterostômios são exclusiva ou primitivamente marinhos. Considerando-

se as afinidades com esses grupos, deve ter havido uma forma marinha de transição na 

linhagem que levou aos vertebrados. A maioria dos vertebrados fósseis conhecidos do 

Cambriano e do Ordoviciano é considerada como sendo de fósseis marinhos. Sabe-se 

agora que a formação arenítica de Harding, que Romer e outros supuseram ser 

estuarina, se estende por milhares de quilômetros quadrados e que ela é, em verdade, 

uma mistura de depósitos costeiros de praias, deltas e de rios de água doce. Dentículos 

encontrados em rochas de Ordoviciano inferior geralmente são interpretados como 

provenientes de um tipo de aretino formado somente sob condiçoes marinhas 

verdadeiras e o mesmo é reivindicado para todos os fragmentos de “Ostracodermi” 

primitivos, descobertos recentemente em localidades da América do Norte. 

(REPETISK, 1978). 

As feiticeiras (Myxiniformes), exclusivamente marinhas apresentam líquidos 

do corpo similares na concentração total de íons à água do mar, assim como os 

tunicados e outros deuterostômios. Não obstante, as feiticeiras apresentam um bem 

desenvolvido rim glomerular, do mesmo modo como os peixes cartilaginosos, os quais 

também são osmoticamente similares à água do mar. Estes rins removem cátions 

bivalentes. Portanto, um glomérulo não está necessariamente associado com a regulação 

osmótica, como foi assumido por Smith. Os glomérulos produzem um fluido do qual 



foram excluídas as hemácias e proteínas do sangue. As células dos túbulos podem 

devolver, ao sistema circulatório, água, sais, glicose e outras substâncias úteis, enquanto 

substâncias tóxicas, excretas nitrogenados e excesso de sais permanecem na urina. O 

sistema renal separa, assim, certos íons e moléculas, incluindo água, de outros. Assim, a 

função renal também pode ser considerada como excretora, não apensa 

osmorreguladora e os rins seriam valiosos tanto para organismos de água doce como 

marinhos. Sob este ponto de vista, seja o vertebrado adaptado ao mar, à água doce ou à 

vida na terra, o rim glomerular é valioso e poderia ter evoluído tanto em um vertebrado 

marinho como em um de água doce. Uma vez que um sistema de filtração poderoso e 

eficiente tenho sido obtido, apenas pequenas modificações nos rins seriam necessárias 

para se produzir um eficaz aparelho de excreção de água para a osmorregulação em rios 

e lagos (REPETISK, 1978) 

 

Ø O Tegumento 

 
O Tegumento é um órgão ímpar, um dos maiores do corpo, equivale à 15 % 

até 20 % do peso corpóreo de muitos Vertebrata e muito mais nas formas com 

carapaças. Inclui uma série de derivados da pele, tais como, glândulas, escamas, pena, 

pêlos espinhos, cornos e cascos. A pele protege o corpo e recebe informações do meio 

externo. (Bereiter – Hahn et. al., 1986). As principais subdivisões do tegumento dos 

Vertebrata são: a epiderme (camada superficial de células derivadas do ectoderma); e a 

derme, exclusiva dos Vertebrata (camada de células mais profunda originárias do 

mesoderma e crista neural). A derme se estende mais profundamente em um tecido 

subcutâneo (hipoderme), derivado totalmente da mesoderme, que recobre os músculos 

e os ossos. 

 



Ø Epiderme: 

               A fronteira entre um vertebrado e o ambiente é a epiderme. Ela é de extrema 

importância tanto na proteção, nas trocas e nas sensações. Contudo a epiderme pode ser 

nos peixes apenas uma fina camada de poucas células. Nos anamniotas (exceto no 

adulto dos Amphibia) toda epiderme, exceto as células superficiais, é viva e ativa 

metabolicamente. Freqüentemente possui glândulas secretoras uni- ou multicelulares. 

A epiderme, do adulto dos Amphibia e outros tetrápodes, é uma camada de 

células sem vascularização e a proliferação das células ocorre apenas na região mais 

profunda e, as células mortas encontram-se na superfície que é trocada regularmente. A 

camada de células ativas e profundas (stratum germinativum) satisfazem suas 

necessidades metabólicas a partir da derme vascular abaixo dela. A interface das células 

epiteliais em divisão forçam as células filhas em direção à superfície. Estas células 

filhas produzem e acumulam grânulos de proteína (ceratohialina) e substâncias 

relacionadas, que lentamente se transformam, deste modo as células mortas são forçadas 

a permanecer na superfície da pele. Com o passar do tempo as células que alcançam a 

superfície são sacos aderentes de queratina macia, uma proteína hidrofóbica, maleável 

e flexível. 

A natureza coesiva entre as células da epiderme dos tetrápodes, durante todos 

os estágios de desenvolvimento e degeneração, concede características surpreendentes 

ao tecido: é vivo, cresce, regenera – e ao mesmo tempo é seco, abrasivo, resistente e 

extenso. Os anamniotas, especialmente os peixes e anfíbios aquáticos, estão sujeitos aos 

fluxos osmóticos da água através do tegumento e as células vivas da epiderme podem 

exercer um papel ativo minimizando o fluxo da água cutâneo em conjunto com células 

especializadas das brânquias. Os vertebrados terrestres defrontam-se com a perda de 

água pela evaporação. A deposição de lipídios, extra e intracelulares no interior das 



camadas queratinizadas (mortas) da epiderme, aparece para estabelecer uma barreira 

que reduz muito a perda de água cutânea. Os detalhes da formação de uma barreira 

lipídica epidérmica diferem nos lagartos, aves e mamíferos indicando múltiplas 

evoluções das barreiras tegumentares. Os derivados epidérmicos são muitíssimo 

variados entre os Vértebra – glândulas de veneno, penas, pêlos, cascos, cornos, e outros 

tantos. A interação da epiderme com a derme parece essencial para a formação destes 

variados complexos do tegumento. Um exemplo é a produção pela epiderme do esmalte, 

o tecido mais rígido desenvolvido pelos Vertebrata. O esmalte totalmente desenvolvido 

consiste, quase inteiramente, de bastões de cristais de fosfato-fluoreto de cálcio 

intimamente agregados. Os bastões são secretados pelas células epidérmicas basais e 

podem alcançar graus consideráveis nos esmaltes duros. Nos vertebrados atuais o 

esmalte é produzido apenas pelas células epidérmicas, que compartilham uma 

membrana basal complexa com células da derme, que produzem dentina, outro tecido 

mineralizado. Nenhuma região da epiderme dos Vertebrata viventes produz algo similar 

ao esmalte, apesar da similaridade da maioria das células epidérmicas. Entretanto, isto 

não tem sido sempre verdade na história dos Craniata. Nas primeiras formas 

aproximadamente toda a superfície do corpo demonstrou a capacidade para formar 

esmalte e dentina. (SMITH&HALL, 1993). 

 

Ø Derme: 

               A derme, diferente da epiderme, é característica dos Vertebrata e é composta 

basicamente de produtos extracelulares. Uma membrana basal une a epiderme à derme e 

é importante nas relações entre as duas camadas. A derme é elástica, frouxa e fina nas 

articulações e áreas de mobilidade. Nas áreas de atrito contínuo com o ambiente externo 

(solas do pé e mãos, caudas, preênseis, nadadeiras) a derme é espessa, firme e rígida. 



Sua camada mais profunda, de faixas entrelaçadas e bainhas de fibras colágenas, são 

produzidas por células (fibroblastos). O entrelaçamento e a quantidade de fibras 

elásticas determinam o poder de elasticidade da pele. Nos tubarões e muitos mamíferos 

este poder é extraordinário e é basicamente esta camada que é usada na fabricação do 

couro. Ocasionalmente ocorrem fibras musculares lisas na derme. A contração destas 

fibras produz o enrugamento da pele, como, por exemplo, o dos mamilos ou do escroto. 

Vasos sangüíneos e nervos atravessam as camadas mais profundas da derme 

para alcançar seu destino, a derme superficial. Aqui arteríolas se multiplicam para 

formar uma rede complexa de capilares intimamente acolados à junção derme-

epiderme. Elas se continuam como vênulas. Nas Aves e Mammalia as vênulas saem da 

derme superficial freqüentemente em paralelo a uma arteríola que está chegando. Nas 

regiões mais profundas da rede capilar podem haver conexões diretas entre arteríolas e 

vênulas (anastomoses arteriovenosas) e duas ou mais redes amplas de vasos, paralelos à 

superfície, podem ocorrer em diferentes profundidades no interior da derme e 

hipoderme. Estas redes vasculares são mais desenvolvidas nos mamíferos que não 

possuem pelagem espessa (por exemplo, porco e humanos), nas regiões desnudas dos 

mamíferos peludos (o períneo, o escroto, as narinas) ou nas manchas de incubação dos 

ovos de muitas aves. Os lagartos também têm redes vasculares muito desenvolvidas na 

derme. A quantidade de sangue e velocidade do fluxo no interior destes vasos podem 

variar devido à influência do sistema nervoso central ou controle hormonal ou 

diretamente pela temperatura local. Quando o calor interno é excessivo, os vasos do 

plexo vascular se dilatam e o sangue quente é resfriado devido ao íntimo contato com a 

superfície da pele. Quando a pele sofre resfriamento a maioria dos capilares se 

contraem, minimizando o fluxo de sangue na pele. A íntima justaposição das arteríolas e 



vênulas, as quais se continuam para carrear pequenas quantidades de sangue para a 

epiderme, conservam calor pela troca em contracorrente. 

Nos tetrápodes a derme aloja a maioria das estruturas sensoriais e as 

terminações nervosas associadas às sensações de temperatura, pressão e dor. Algumas 

terminações nervosas livres penetram no epitélio, mas a maioria termina na derme como 

órgãos terminais especializados. 

Algumas células da crista neural ficam repouso, na interface entre a derme e a 

epiderme e nas camadas mais profundas da epiderme. Estas células diferenciam-se em 

melanócitos e produzem grânulos de melanina, que pode ter a cor amarela, vermelha 

ferrugem, marrom ou preta. A melanina é injetada dentro das células adjacentes, que 

perderam as enzimas produtoras desta substância, ao longo das estreita e longas 

extensões citoplasmáticas dos melanócitos. Matizes adicionais podem ser produzidas 

por estruturas, que recobrem a melanina refratando e refletindo a luz; os cromatóforos 

que se somam àqueles que contêm melanina; e a vascularização da pele onde o sangue 

produz manchas do rosa ao escarlate. A cor da pele que incorpora o sistema vascular 

tem vantagem de mudar rapidamente, como as áreas que exibem o vermelho podem se 

tornar muito chamativas nos indivíduos excitados. A cor da pele que envolve o sistema 

nervoso e células onde os pigmentos rapidamente se agregam ou se espalham, sob 

influência neural, são fundamentais nos mecanismos da mudança de cor. Muitos peixes 

e alguns anfíbios e lagartos são capazes de trocas de cores excepcionais 

(SMITH&HALL, 1993). 

 

 

Ø Hipoderme:  



              O tecido subcutâneo não é em essência uma parte da pele, mas encontra-se 

entre a pele e os músculos e ossos. Esta região contém fibras colágenas e elásticas em 

muitas linhagens de Vertebrata contem a maior reserva de energia do corpo; óleos e 

gordura subcutâneos. Os estoques de gordura alcançam o máximo de desenvolvimento 

nos mamíferos e aves de ambientes frios. Pingüins, focas, leões-marinhos, golfinhos e 

baleias têm gordura hipodérmica como isolante térmico. Uma característica da 

hipoderme dos Mammalia é o extenso sistema de músculos subcutâneos que movem a 

pele em relação aos tecidos sobre os quais se apóia. Os músculos que fazem a pele do 

cavalo tremer para espantar insetos voadores é um exemplo de funcionalidade. Em 

muitos carnívoros, ungulados e especialmente nos humanos e outros primatas derivados 

músculos subcutâneos, originários da região da faringe alcançam desenvolvimento 

excepcional na região da face. Eles produzem as expressões faciais, movimentam as 

orelhas, abre e fecham as pálpebras e possibilitam mover os lábios permitindo-lhes 

força de sucção – atributo vital no inicio de vida dos Mammalia (SMITH&HALL, 

1993). 

 

 
Ø Aquisição de energia e manutenção do metabolismo 

 
Os Vertebrada estão entre os maiores consumidores de energia da Terra. A 

energia utilizada pelos vertebrados é retirada gradualmente do ambiente na forma de 

alimentos que deve ser processado para liberar energia e nutrientes. Este processo é a 

principal função do sistema digestório. 

Após o alimento ter sido digerido e assimilado pelo corpo, deve ser 

transportado para os tecidos onde, a energia que ele contém é liberada e alguns de seus 

constituintes químicos podem ser incorporados aos tecidos do animal. O oxigênio é 

requerido nos processos de liberação de energia e as funções, das superfícies 



respiratórias e o sistema circulatório, são intimamente entrelaçadas com aquelas do 

sistema digestório (SMITH&HALL, 1993). 

 
Ø Alimentação e Digestão 

 
Os processos tróficos dos Vertebrata são divididos em alimentação e digestão. 

A alimentação inclui a apreensão do alimento para dentro da câmara oral, algum 

processamento oral ou faríngeo (isto é, mastigação no sentido mais amplo) e deglutição. 

A digestão inclui a quebra dos compostos complexos em moléculas menores, que são 

absorvidas através da parede do intestino. Tanto a alimentação como a digestão são 

processos divididos em duas partes; cada um deles tem um componente físico e outro 

químico, embora os componentes físicos dominem o processo de alimentação dos 

Vertebrata e os químicos dominem o da digestão. 

A maioria dos vertebrados se alimenta de partículas grandes em relação às 

dimensões de suas cabeças. Nos ambientes aquáticos a alimentação por sucção leva 

vantagem diante das propriedades da viscosidade da água, porque cria um fluxo d’água 

que carreia alimento para dentro da boca. Nenhum mecanismo similar existe entre os 

vertebrados terrestres. Os dentes anteriores ou o bico de muitos vertebrados são usados 

para capturar a presa e retirar pedaços do alimento. Nos mamíferos uma bateria de 

dentes posteriores especializados atuam em sintonia com as maxilas, bochechas e língua 

para trabalhar o alimento. A maioria dos Vertebrata não tem mecanismos que 

processem o alimento na boca antes da deglutição. Entretanto, algum processamento 

químico pode ocorrer. Os Vertebrados terrestres têm glândulas salivares que secretam 

um lubrificante aquoso que provavelmente auxilia na deglutição. As secreções salivares 

de muitos vertebrados contêm enzimas que iniciam o processo de digestão. Nos 

mamíferos insetívoros, certos lagartos em muitas linhagens de serpentes estas secreções 

são elaboradas na forma de veneno que mata a presa. Uma variedade de venenos é 



conhecida em muitas linhagens evolutivas dos peixes, mas todas elas parecer ter 

aparecido para a defesa. Nenhuma é conhecida para subjugar a presa em potencial e os 

venenos raramente estão associados aos dentes, talvez porque os peixes não tenham 

glândulas salivares. 

A deglutição é acompanhada pela contração da musculatura esplâncnica da 

parede do trato digestório. Estes músculos, o mecanismo da deglutição e a peristalse 

(ondas, que se deslocam ao longo do cumprimento do trato digestório, originárias da 

contração da musculatura circular) são caracteres derivados dos vertebrados. Outros 

Chordata usam a ação dos cílios através de todo o trato para movimentar o alimento e os 

resíduos sólidos, auxiliando a digestão (SMITH&HALL, 1993). 

 

Ø Estômago: 

              Foi considerado por muito tempo como um caráter derivado dos Gnathostoma, 

mas atualmente sabemos que também ocorre em alguns fósseis de Agnatha (veja 

Capítulo 6), geralmente é um órgão relativamente simples na sua anatomia geral. 

Freqüentemente seu revestimento é abruptamente diferente daquele do esôfago, do qual 

encontra-se separado pela musculatura de um esfíncter. O estômago de muitos 

vertebrados tem a capacidade de se distender consideravelmente. Esta propriedade é 

levada ao extremo em alguns peixes de profundidade. Os Elopomorpha de profundidade 

têm a faringe, o esôfago e o estômago tão distensíveis que podem engolir peixes duas 

vezes maiores que o seu próprio comprimento. 

As dimensões e estrutura do estômago estão relacionadas com a dieta 

alimentar. Os vertebrados que se alimentar de fluídos têm estômago reduzido ou 

inexistente; neste grupo estão incluídos os peixes sem mandíbula, tais como, as 

lampreias e, as aves e mamíferos nectófagos. Os herbívoros, que se alimentam 



basicamente de folhas e caules vegetais de difícil digestão, freqüentemente têm 

estômago muito grande e geralmente subdividido em câmaras. Como regra, os 

herbívoros também têm intestinos longos que acomodam a lenta liberação dos 

nutrientes a partir da digestão das plantas. 

O intestino retilíneo apenas nos atuais peixes sem mandíbula. O intestino da 

maioria dos Vertebrata é muitas vezes mais longo que o comprimento do próprio corpo 

sendo enrolados circularmente ou dobrados. Os herbívoros têm intestinos especialmente 

longos. Tubarões, raias, peixes ósseos plesiomórficos, incluindo os peixes-pulmonados 

e pelo menos um táxon de vertebrados fósseis (os Placodermi) ilustram um método 

alternativo de ampliar a superfície intestinal em contato com o quimo – a válvula 

espiral intestinal. Aparentemente esta estrutura impar é ancestral, pelo menos dentro de 

Gnathostoma. A válvula espiral consiste da projeção de uma ampla bainha do 

revestimento interno, que secreta e absorve, para dentro da luz (cavidade) intestinal; a 

base, desta bainha dobrada, estende-se desde o piloro até quase o final do intestino em 

uma linha espiral firme ao longo da parede do intestino. Tanto intestinos longos como 

válvulas espirais aumentam a área intestinal, ampliando sua função de absorção. 

Especializações adicionais, especialmente bem desenvolvidas nos Mammalia, 

aumentam muito a área da superfície intestinal por meio de dobras meso e 

microscópicas do revestimento interno. Nas aves e Mammalia projeções, com a forma 

de dedo ou folhas, compostas de células epiteliais ao redor de um núcleo de mesoderma 

formam o vilo. As células epiteliais intestinais têm agrupamentos de microvilos sobre a 

superfície voltada para a luz do trato digestório. Estas estruturas ampliam muito a área 

da superfície interna do intestino. 

Órgãos acessórios ao trato digestório produzem enzimas e liberam substâncias 

que reduzem o quimo em açucares simples e aminoácidos, que podem ser absorvidos 



pelo intestino. O fígado é a maior glândula do corpo de qualquer Vertebrata, alcançando 

um máximo de 25 % da massa corpórea em alguns tubarões. Nestes peixes este órgão 

também é um reservatório de óleo além das suas funções normais. Em todos os 

vertebrados o fígado produz secreções digestivas, processa nutrientes que foram 

absorvidos e metabolizados, e metaboliza substâncias tóxicas (SMITH&HALL, 1993). 

 

 

Ø Pâncreas:  

              É a segunda das glândulas acessórias ao longo do intestino. Embora não esteja 

envolvida em processos bioquímicos tão complexos quanto os do fígado, o pâncreas 

(quando presente como uma glândula definida) tem tanto função endócrina com 

exócrina isoladas de modo evidente pelo tipo celular. 

Um (em mamíferos) ou em par (em aves) de cecos encontram-se na função dos 

intestinos delgado e grosso. Alguns peixes ósseos têm cecos similares na região do 

esfíncter pilórico. Os cecos parecem ser câmaras de fermentação para os 

microorganismos que digerem celulose. Estes microorganismos quebram os 

componentes celulares, especialmente carboidratos, os quais podem então estar 

disponíveis para absorção. A complexa simbiose entre os microorganismos intestinais e 

os vertebrados, desde os peixes até os humanos, tem sido surpreendentemente pouco 

estudada. O intestino grosso ou cólon, um caráter exclusivo dos tetrápodes, é 

basicamente uma região de absorção e o muco é a única secreção importante. Sua 

superfície é mais simples que a do intestino delgado. A cólon terminal é um curto reto 

que geralmente tem um esfíncter involuntário formado por músculos lisos e um 

esfíncter voluntário formado por músculos estriados. O rego pode se abrir diretamente 

para o meio externo através do ânus (peixes ósseos, derivados e a maioria dos 



mamíferos), mas geralmente se abre no interior de uma pequena câmara, a cloaca, 

compartilhada também pelas aberturas dos ductos urogenitais. Uma cloaca é encontrada 

nos embriões de todos os vertebrados, e é considerada uma caráter ancestral distintivo 

dos vertebrados. As fezes são o resultado da remoção da água, íons e a maioria das 

moléculas orgânicas a partir do quimo. As fezes formadas pelo resíduo alimentar não 

digerido, pelas secreções biliares, pelos microorganismos e resíduos secretados 

ativamente, tais como metais pesados, são eliminadas para o meio externo por meio da 

ação dos músculos retais. Glândulas anais freqüentemente adicionam lubrificantes, 

assim como, ferormônios como numerosas substâncias voláteis já presentes nas fezes. 

Deste modo, as fezes são utilizadas na comunicação especialmente para marcar limites 

territoriais (SMITH&HALL, 1993). 

 
 

Ø Respiração e Ventilação 
 
Energia é obtida a partir da oxidação dos nutrientes absorvidos através da 

parede intestinal. Este processo requer o fornecimento de oxigênio para todas as células 

vivas. A respiração de um organismo animal é um processo com muitos estagio que 

requer, ventilação das superfícies respiratórias onde o oxigênio é absorvido do 

ambiente, transporte do oxigênio pelo sangue e, algumas vezes, armazenamento do 

oxigênio nos tecidos. 

Provavelmente o ancestral Chordata efetuava respiração cutânea – absorção 

do oxigênio através da pele – um mecanismo que continua sendo importante para 

muitos vertebrados. 

Em adição às brânquia funcionais, muitos peixes ósseos têm órgãos 

respiratórios acessórios derivados do trato digestório. A mais comum e 

filogeneticamente mais antiga destas estruturas parece ser a bexiga natatória ancestral, 



homóloga ao pulmão dos tetrápodes. Esses sacos de fundo cego e paredes 

vascularizadas originam-se de evaginações do intestino logo atrás das bolsas faríngeas. 

Peixes e anfíbios usam o aparelho hióideo para ventilar os pulmões. A cavidade oral se 

expande, sugando ar para dentro da boca e o assoalho da boca se levanta, empurrando o 

ar para dentro dos pulmões. Este método de ventilação pulmonar é denominado bomba 

de força ou mecanismo de pressão positiva. 

Os pulmões, da maioria dos amniotas, é dividido em numerosas câmaras de 

fundo cego (alvéolos) onde ocorre à troca dos gases. Os alvéolos são mais 

desenvolvidos nos pulmões dos mamíferos, mas alguns Esquamata também têm 

alvéolos bem desenvolvidos. O pulmão posterior de alguns Esquamata não é dividido 

nem vascularizado. Estruturas similares sem vascularização são muito desenvolvidas 

nas Aves e são denominadas de sacos aéreos, alguns dos quais penetram nas cavidades 

ósseas ou se aderem firmemente aos músculos do vôo. A porção respiratória do pulmão 

das Aves também é muito distinta. Um sistema complexo de canais constituem as 

superfícies respiratórias dos pulmões das Aves, e permite a  passagem do fluxo do ar em 

uma única direção (SMITH&HALL, 1993). 

 

Ø O sistema Cardiovascular 

O sistema cardiovascular transporta oxigênio e nutrientes para as células vivas 

do corpo, remove dióxido de carbono e outros resíduos metabólicos produzidos pelas 

células e participa da manutenção do meio interno. Em adição, o sistema cardiovascular 

transporta os hormônios de seu local de produção para os tecidos alvo e é uma segunda 

linha de defesa contra organismos patogênicos e outras substâncias estranhas 

(SMITH&HALL, 1993). 

 



• Os vasos: 

               O sangue dos Vertebrata está contido no interior de um sistema circulatório 

fechado. Isto é, vasos e órgãos especializados contêm o sangue por todo o corpo. Esta 

situação contrasta com os sistemas circulatórios abertos de muitos invertebrados nos 

quais o sangue percola livremente através de tecidos não vasculares. Apesar dos sinos 

sangüíneos, áreas expandidas onde o sangue se acumula dentro do sistema circulatório, 

dos Vértebras são circundados por tecidos especializados semelhantes ao do restante do 

sistema cardiovascular. Deste modo, o sistema cardiovascular dos Vertebrata é 

composto por uma bomba muscular (o coração, que é um caráter derivado dos Craniata) 

e vasos intercomunicantes. As artérias transportam o sangue do coração para uma série 

de ramificações de diâmetro progressivamente menores, e o sangue retorna ao coração 

pelas veias. Entre as pequenas artérias (arteríolas) e as pequenas veias (vênulas) estão 

interpostos os capilares, que são os locais das trocas entre o sangue e os tecidos. 

Geralmente as artérias e veias correm lado a lado em um tronco flexível 

relacionado à um órgão em particular ou a um conjunto de tecidos. As veias geralmente 

são mais numerosas que as artérias e o volume do sistema venoso é muito maior que o 

volume do sistema arterial. A pressão sangüínea no sistema venoso é mais baixa que a 

do sistema arterial, parcialmente por causa de seu maior volume e parcialmente por 

causa da queda de pressão que ocorre com a passagem do sangue através da resistência 

criada pelos estreitos capilares. O fluxo sangüíneo é mais lento nas veias que nas 

artérias e, algumas veias têm válvulas que previnem o refluxo do sangue. 

As artérias são mais elásticas que as veias porque a proteína elastina, de cor 

bege e semelhante à borracha, está presente na camada mediana da parede arterial. De 

fato, as principais artérias dos grandes mamíferos contêm tanta elastina que aparentam 

cor amarela. Próximos do coração estes vasos se distendem durante a contração 



ventricular (sístole) e retraem elasticamente durante o repreenchimento ventricular 

(diástole). Esta expansão e contração das artérias uniformizam o fluxo pulsátil do 

sangue produzido pelo bombeamento do coração (SMITH&HALL, 1993). 

 

• Circuitos vasculares básicos: 

               O plano circulatório ancestral dos vertebrados consiste de vasos na linha 

mediana, com artérias de maior calibre na posição dorsal e as veias na posição ventral. 

O coração bombeia o sangue para frente pela aorta ventral (a única grande artéria 

ventral) para os capilares branquiais, onde é oxigenado. O sangue entra então na aorta 

dorsal e flui para a região caudal por artérias, arteríolas e finalmente capilares. O sangue 

abandonando os capilares é coletado em vênulas, em seguida em veias de maior calibre 

retornando para o coração via as veias cardinais posteriores. Uma circulação simples 

ou do tipo dos peixes é, desta feita, um sistema de baixa pressão por causa da queda na 

pressão sangüínea através da resistência promovida pelos capilares branquiais. A 

potência total do coração passa pelas brânquias e até o coração voltar ao coração pode 

ter passado, pelo menos por três leitos capilares sangüíneos (isto é, brânquias, tecidos 

corpóreos e por um fígado ou rins depois de passar através de um sistema porta). 

Entretanto, em alguns peixes a pressão sangüínea é maior que a esperada por causa do 

estreitamento dos vasos, resultado da ação das contrações musculares do tronco durante 

a natação. 

Com o advento dos pulmões Vertebrata  ocorreu a evolução de uma 

circulação dupla na qual o circuito pulmonar supre os pulmões com sangue não 

oxigenado e o circuito sistêmico abastece o corpo. O coração simples é uma bomba que 

serve os dois circuitos e é dividido em metades direita (pulmonar) e esquerda 

(sistêmica). A divisão do corarão em lado direito e esquerdo é uma separação 



morfológica presente nos Archosauria (crocodilianos e aves) e Mammalia. Nos peixes 

pulmonares, Amphibia, Esquamata e quelônios não existe separação morfológica 

permanente, mas complexas interações entre a morfologia do coração e os padrões do 

fluxo sangüíneo mantêm os sangue oxigenado e não oxigenado separados. A circulação 

dupla dos tetrápodes pode ser esquematizado com a figura do número oito com o 

coração colocado na interseção das alças. Uma alça é o circuito pulmonar e a outra o 

sistêmico. Sua morfologia permite uma baixa pressão sangüínea no circuito pulmonar 

(onde o fluxo sangüíneo atravessa capilares delicados durante a troca de gases) e uma 

pressão alta no circuito sistêmico (onde o sangue deve ser bombeado a longas distancias 

e através dos músculos cuja contração diminui o diâmetro dos vasos sangüíneos) 

(SMITH&HALL, 1993). 

 

• Coração: 

               Como esperado, a transição entre a circulação simples e a circulação dupla 

requereu grandes mudanças na morfologia do coração e dos grandes vasos. O coração 

dos peixes é um tubo muscular dobrado sobre si mesmo e subdividido em quatro 

câmaras seqüenciais: o sinus venoso, o átrio, o ventrículo e o cone arterial (ou bulbus 

cordis). O sinus venoso e cone arterial são reduzidos ou ausentes nos corações dos 

tetrápode e sua notoriedade nos peixes relaciona-se provavelmente à baixa pressão 

periférica da circulação simples. As câmaras atrial e ventricular são amplamente 

modificadas nos tetrápodes (SMITH&HALL, 1993). 

 

Ø Evolução dos sistemas cardiovasculares dos vertebrados:  

                        Os sistemas circulatórios dos peixes pulmonados e anfíbios são muito 

similares. As semelhanças, provavelmente, refletem a presença, nos dois táxons, de 



mecanismos respiratórios duais que variam em graus de dominância diante das 

mudanças ambientais. Os peixes pulmonados têm tanto brânquias como pulmões; os 

adultos dos anfíbios têm pulmões e importantes superfícies respiratórias, cutânea e 

bucal (bucofaríngea). Os detalhes variam entre gêneros, mas as tendências na evolução 

estrutural dos sistemas cardiovasculares dos peixes pulmonados e anfíbios incluem; (1) 

evolução de uma circulação dupla com circuitos sistêmico e pulmonar. (2) alteração dos 

arcos branquiais ancestrais envolvendo completa redução no número de arcos 

vasculares e especialização da distribuição sangüínea em cada arco aórtico, e (3) divisão 

morfológica e funcional do coração para servir os dois circuitos e maior especialização 

dos arcos aórticos. 

Quando os pulmões são ventilados ativamente o sangue rico em oxigênio que 

retorna deles em direção ao coração é distribuído seletivamente para os tecidos da 

cabeça e do corpo. O sangue sistêmico que entra no átrio direito é direcionado para o 

interior da metade dorsal da válvula espiral do cone. Ele vai para o arco pulmonar (nos 

anfíbios, arco pulmocutâneo), com destino a oxigenação nos pulmões. Entretanto, 

quando a pele é o principal local da troca gasosa, por exemplo, quando uma rã esta 

embaixo d’água, o vaso que contem mais oxigênio são as veias sistêmicas que drenam a 

pele. Os pulmões podem ser nitidamente usuários de oxigênio, pois devido à constrição 

vascular pouco sangue passa através do circuito pulmonar. Devido ao fato do ventrículo 

não ser dividido a maioria do sangue chega do circuito sistêmico, a secção ventral do 

cone recebe sangue que inunda o lado direito do ventrículo. O escasso suprimento atrial 

esquerdo para o ventrículo também flui pela porção ventral do cone. Deste modo, o 

sangue mais oxigenado vindo do coração flui para os tecidos da cabeça e do corpo 

durante esta mudança na principal superfície respiratória, um fenômeno possível apenas 

porque o ventrículo não é dividido. A variabilidade do rendimento cardiovascular nos 



Dipnoi e Amphibia é uma parte essencial de suas habilidades para usar superfícies 

respiratórias alternativas de modo efetivo. 

Embora, geralmente utilizem apenas a respiração pulmonar os lagartos, 

serpentes quelônios e crocodilianos também têm uma ampla variedade de morfologia 

cardiovasculares. Um pequeno sinus venoso supre o átrio direito, mas a região do cone 

arterial está ausente nos adultos e os arcos aórticos se originam diretamente do coração. 

Os átrios são totalmente separados, mas a parte ventricular do coração pode não estar 

subdividida completamente (quelônios, lagartos e serpentes), ou duas câmaras 

totalmente separadas cujo sangue contido em cada uma delas misturam-se via uma 

confluência, semelhante a uma janela entre as artérias, que carreia o sangue de cada 

ventrículo (crocodilianos). Assim como nos peixes pulmonares e anfíbios, estas 

variedades morfológicas permitem a manobra seletiva do sangue entre os circuitos 

sistêmico e pulmonar. As mudanças não se relacionam às diferentes superfícies 

respiratórias, mas respondem a natureza intermitente de ventilação dos pulmões nestes 

vertebrados. Embora seja óbvio na formas que mergulham, tais como as tartarugas e 

crocodilianos, os longos períodos de apnéia (sem ventilação pulmonar) também são 

característicos nos lagartos e serpentes, especialmente quando são resfriados e sua taxa 

metabólica correspondente baixa. A habilidade de desviar o fluxo sangüíneo dos 

pulmões sem ventilação, geralmente mediada por um ou mais esfíncteres musculares 

vasculares nas artérias pulmonares, provavelmente tem muitas vantagens fisiológicas 

(BURGGREN, 1987). O circuito pulmonar secundário pode economizar energia quando 

o oxigênio não está sendo extraído, e reduz o extravasamento de plasma dentro dos 

pulmões. Durante a ventilação pulmonar a mistura controlada de sangue oxigenado e 

não oxigenado pode resultar em uma taxa mais elevada de eliminação do dióxido de 

carbono do que é possível de outra maneira. 



Aves e Mammalia têm demandas de oxigênio, altas e contínuas, e só 

experimentam apnéia em circunstâncias especiais como o mergulho. Seus corações são 

divididos em dois átrios e dois ventrículos. São especializados como uma bomba 

sistêmica de alta pressão do lado esquerdo e uma bomba pulmonar de baixa pressão do 

lado direito. Os dois circuitos vasculares também são totalmente separados. Os estágios 

embrionários do desenvolvimento do coração e dos arcos aórticos assemelham-se ao 

estágio adulto dos sistemas cardiovasculares mais plesiomórficos. O sistema 

cardiovascular das Aves e dos Mammalia são convergentes, não herdados de um 

ancestral comum, e diferem nos detalhes morfológicos. A diferença mais evidente é a 

redução dos arcos sistêmicos bilaterais característicos de todos os outros vertebrados. 

As Aves retêm o ramo direito do arco sistêmico pareado ancestral, e os Mammalia 

retêm o ramo esquerdo. O coração das Aves e dos Mammalia são relativamente maiores 

em relação ao tamanho corpóreo do que o coração dos outros vertebrados, os vasos 

terminais são mais numerosos, a espessura das paredes dos vasos é maior, e o sistema 

todo, embora sob grande pressão, perde menos plasma para o espaço intersticial. O 

sistema cardiovascular das Aves e dos Mammalia são capazes de altas taxas de 

contração cardíaca, altas pressões sistêmicas, circulação rápida, habilidade de realizar 

ajustes rápidos profundos na performance, e o mais alto grau de controle homeostático 

entre os vertebrados (SMITH&HALL, 1993). 

 

• Sangue: 

               O sangue é um tecido fluído composto de plasma liquido e constituintes 

células conhecidos como células vermelhas (eritrócitos) e células sangüíneas brancas 

(leucócitos). O sangue transporta, oxigênio, nutrientes, dióxido de carbono, resíduos 

nitrogenados, hormônios e calor (para mencionar apenas suas funções básicas) e é 



responsável pelas reações dinâmicas da termoregulação e do sistema imune quando da 

invasão de corpos estranhos. 

O plasma é um fluído aquoso que permanece quando todos os componentes 

celulares são removidos do sangue. A água contida no sangue é especialmente 

importante para a homeostase térmica. Por causa de seu alto calor especifico a água 

demora para se aquecer e resfriar. O grande volume de sangue, que flui através de 

tecidos metabolicamente ativos, transfere calor para o resto do corpo. O sangue é tão 

eficiente em transferir calor que estruturas circulatórias especializadas permitem a 

certos vertebrados manterem heterotermia regional (temperaturas diferentes em 

diferentes partes do corpo). A mais comum destas estruturas especializadas são as 

anastomoses arteriovenosas e as retia. 

Entre 20 % a 50 % do volume do sangue (dependendo da espécie) consiste de 

eritrócitos. Estas células sangüíneas vermelhas possuem esta cor devido às altas 

concentrações de hemoglobina, proteína com radicais de ferro que funciona como 

transporte para o oxigênio. A estrutura dos eritrócitos varia entre os vertebrados. Os 

eritrócitos da maioria dos mamíferos não possuem núcleo, deste modo, tecnicamente 

não são células vivas. Outros vertebrados retêm eritrócitos nucleados, mas os núcleos 

mostram-se inertes funcionalmente. Alguns peixes (por exemplo, os peixes antárticos 

que vivem nos blocos de gelo, Chaenichthyidae) eliminaram totalmente os eritrócitos, 

transportando o oxigênio exclusivamente pelo plasma. Os locais de formação dos 

eritrócitos diferem entre as espécies e também mudam durante a ontogenia do 

individuo. Os locais de hematopoese (formação das células vermelhas) nos vertebrados 

adultos incluem os vasos sangüíneos dos peixes, a parede intestinal, os rins e fígado da 

maioria dos vertebrados, e uns poucos órgãos especializados característicos dos 



tetrápodes: o baço, o timo, os nódulos linfáticos e a medula óssea dos ossos 

(SMITH&HALL, 1993). 

 
 

Ø Homeostase e energia: Equilíbrio de água, regulação da temperatura e uso 
de energia. 

 
 

• O ambiente interno dos vertebrados 
 
Setenta e oito por cento da massa do corpo da maioria dos vertebrados é água e 

muitas das reações químicas que liberam energia ou que sintetizam novos compostos 

ocorrem em um meio aquoso contendo uma complexa mistura de íons e outros solutos. 

Alguns íons são cofatores que controlam as taxas dos processos metabólicos; outros 

estão envolvidos na regulação do pH, na estabilidade das membranas celulares ou na 

atividade elétrica de nervos. Os substratos e produtos metabólicos precisam mover-se 

dos locais de síntese para os locais de utilização. Quase tudo o que ocorre nos tecidos do 

corpo dos vertebrados envolve água, e a manutenção da água e de solutos em limites 

estreitos é uma atividade vital. 

A temperatura também é um fator crítico na função dos organismos. As 

reações bioquímicas são sensíveis à temperatura. Em geral, as taxas de reações 

aumentam à medida que a temperatura aumenta, mas nem todas as reações apresentam a 

mesma sensibilidade à temperatura. Alem disso, a permeabilidade de membranas 

celulares e outros aspectos do ambiente celular são sensíveis à temperatura. Uma via 

metabólica é uma série de reações químicas, no qual o produto de uma reação é o 

substrato para a seguinte. Mesmo que cada uma possa apresentar uma sensibilidade 

diferente à temperatura, uma modificação térmica pode significar que substrato demais 

ou de menos seja produzido para sustentar a reação seguinte da série. Para complicar 

ainda mais o processo de regulação de substratos e produtos, as reações químicas 



ocorrem em um meio celular que também é modificado pela temperatura. É claro que o 

funcionamento regular das vias metabólicas é bastante simplificado se um organismo 

consegue limitar a variação de temperatura sofrida por seus tecidos. 

Do ponto de vista da fisiologia ambiental, um organismo pode ser descrito 

como um complexo de trocas auto-sustentadas com o ambiente. Energia é a base para 

estas trocas. Os vertebrados ganham energia do ambiente sob a forma de alimento e 

calor; eles usam energia para atividade, crescimento e reprodução; e eles liberam 

energia sob a forma de produtos inapropriáveis e de calor. 

De modo geral, um organismo pode ser considerado como uma solução aquosa 

de substancias orgânicas e inorgânicas contidas por uma membrana mal vedada, a 

superfície do corpo. As trocas de substancias e de energia com o ambiente são 

essenciais para a sobrevivência do organismo, e grande parte destas trocas é regulada 

pela superfície do corpo. O significado da permeabilidade diferencial da pele a diversos 

compostos é particularmente conspícuo no caso de vertebrados aquáticos, mas também 

se aplica aos vertebrados terrestres. Os processos ativo e passivo são usados pelos 

vertebrados para regular suas concentrações internas em face de condições externas 

variáveis (SMITH&HALL, 1993). 

 

Ø Rim dos vertebrados: 

               As células de um organismo podem existir somente em uma estreita variação 

de concentrações de solutos dos líquidos do corpo. Outra área de tolerância estreita 

situa-se na acumulação de excretas. As pequenas moléculas contendo nitrogênio, que 

resultam do catabolismo de proteínas, são tóxicas e constituem uma categoria 

especialmente importante de excretas. O rim dos vertebrados evoluiu capacidades 

excelentes para o controle do equilíbrio de água e da excreção de substâncias tóxicas.  



 

Os gradientes osmótico e iônico de vertebrados marinhos são amplamente 

contrários àqueles aos quais os vertebrados de água doce estão sujeitos. A água do mar é 

mais concentrada do que os líquidos do corpo dos vertebrados, existindo um fluxo de 

água, por osmose, para fora e uma difusão de íons para o interior do corpo 

(SMITH&HALL, 1993). 

 

 

 

 

Ø Teleoste:  

              O tegumento de peixes marinhos, como aquele dos toleósteos de água 

doce, é altamente impermeável, sendo que a maior parte dos movimentos osmóticos e 

iônicos ocorre através das brânquias. Os glomérulos renais são pequenos e a taxa e 

filtração glomerular é baixa. Menos urina é formada e a água perdida com a urina é 

reduzida. Os teleósteos marinhos não possuem um túbulo contornado distal 

impermeável à água. Como resultado, a urina que sai do néfron é menos copiosa, porém 

mais concentrada do que a de teleósteos de água doce, embora sempre seja hiposmótica 

em relação ao sangue. Para compensar a desidratação osmótica, os teleósteos marinhos 

fazem uma coisa incomum – ingerem água do mar. Íons sódio e cloreto são ativamente 

absorvidos pelo revestimento do intestino e a água entra osmoticamente para o sangue. 

As estimativas de consumo de água do mar variam, mas muitas espécies bebem 25 % 

mais do que o peso de seu próprio corpo por dia e absorvem 80 % desta água ingerida. 

Certamente, ingerir água do mar para compensar a perda osmótica de água aumenta o 

influxo de íons sódio e cloreto. Para compensar esta abundância de sal, células distintas, 



chamadas células de cloreto, localizadas nas brânquias, bombeiam ativamente íons 

sódio e cloreto para fora, contra um amplo gradiente de concentração (T. ORR , 1986). 

 

Capítulo  IV - Das Agressões por hidrocarbonetos aos meios Abióticos  

 Como prosseguimento a  este  estudo  é  importante  ter-se  o  

conhecimento  dos  meios  substratos  e  das  agressões  a  eles  ocasionadas.  

Já que  não  faça  nenhuma  diferença  entre  “meio” e “substrato”. 

Porém  entende-se  por  “meio” o  material  que  rodeia  o  organismo   e  por  

“substrato”  as  superfícies  ou  materiais  sólidos  do  ambiente  fora  ou  

dentro  dos  quais  vive  o  organismo. Todos os organismos estão em  um  meio  

determinado  mas  alguns  podem  presidir  do  substrato.  

O organismo encontra no substrato: 

“suporte”: Há  uma  infinidade  de  seres  que  precisam  de  um  bom  

suporte  para  viver  como  as  ostras  formigas  e  etc.. o substrato fornece os 

meios nescessários para a adaptação e desenvolvimento dos elementos bióticos 

e para um  grande número de indivíduos o termo “suporte” é literal como ao 

vegetais, espongiários, moluscos marinhos etc.  

“Abrigo”: o substrato  protege  a  maioria  dos  seres  contra  inimigos  

de  toda  a  natureza. Desde o  buraco  do  Tatu  a  escavação  do  Ouriço  do  

marfornecendo-lhes uma proteção natural aos seus predadores e para a evolução 

de suas crias (como observa-se nos ecossistemas de transição). 

“Alimentação”: é no substrato  que  se  encontra  um  grande  numero  

de  nutrientes para os seres,  quer  animal  ou  vegetal.  



A  grande  quantidade  de  esporos, sementes, ovos, larvas  procuram  

para  se  desenvolver  um  substrato  adequado onde haja certa fartura de 

elementos nutricionais para seu desenvolvimento.  

Para alguns  seres  será  a  superfície  dura  de  uma  rocha, para  outros  

a  película  da  superfície  da  água, formada  pêla  pressão  superficial  para  

alguns  a  madeira é  um  excelente  substrato  como  postes, cercas  etc..  

vegetais  preferem  sobre  a  superfície  de  outros  seres  vivos  sem  nenhum  

tipo  de  alimento e  se  refugiam  em  outros  seres  vivos  sem  utilizar  os  

tecidos  dos  hóspedes. 

Não  é  raro  que  determinados  organismos  exerçam  profundas  

influências  sobre  o  substrato, as  rochas  mais  firmes  podem  ser  destruídas  

pelos  animais  que  nela  vivem  porém  muitos  organismos  desempenham  um  

papel  importante  na  construção  de  alguns  substratos. (T. ORR , 1986)  

 

Ø O  ambiente  terrestre   ou  epinociclo 

  Cada  substrato  exerce  sua  influencia  no  desenvolvimento  e  

na  distribuição  de  vegetais  e  animais. A  metade  de  um  bom  solo  deve  se  

corresponder  a  espaços  porosos  quase  todos  cheios  de  ar ou  água  e  seu  

material  sólido  deve  ser  95%  de  mineral  e  5%  orgânico. A  natureza  

química  do  solo  é  entretanto  complexa  e  variável. A  ele  ainda  incorpora 

ainda  uma  grande  variedade  de  substâncias  orgânicas  procedente  de  

animais  e  vegetais  em  conseqüência  disto  é  natural  que  os  solos  variem  

sua  composição  química, seu  conteúdo  orgânico, sua  salinidade. O  solo  é  

constituído  pela  ação  conjunta  de  vários  agentes. Em  primeiro  lugar  dá-se  



o  processo  da  fragmentação, toda  rocha  em  estado  de  fragmentação  

apresenta  uma  capa  chamada  capa  de  intemperismo. 

 A  composição  do  solo  inclui  sobre  os  elementos  bióticos  

diretamente  ou  indiretamente  devido  a  fragmentação, a  quantidade  de  

matéria  orgânica  contida  no  solo  é  fonte  de  alimento  de  uma  eternidade  

de  seres, sem  como  nas  suas  reentrâncias, o  solo  oferece  proteção, fixação  

e  abrigo  dos  seus  povoadores  que  o  escavam, o  revolvem, o  adaptam  as  

suas  necessidades. (T. ORR , 1986) 

 

ØØØØ Das agressões no  ambiente  terrestre   ou  epinociclo 

 

a) “Ação  mecânica”  Uma  substância  apolar  quando  derramada  no  

meio terrestre   observa-se  a  tendência  da    manchas percolarem nos solos,  

de  acordo  com  os  tipos  de  óleo  tende-se então  as  principais  

características  como:  

§ Tende  a  se tornar  emulsões  nas superfícies; 

§ Sofre alta  evaporação  e  solubilidade.  

§ Promove fácil  penetração  nos  substratos 

§ Promove a impermeabilização  mecânica  do  substtrato  não  permitindo 

as trocas  gasosas  e  a  penetração  de  luz  que  favorece  a  fotossíntese  

dos  organismos  fitógenos.  

a.1) Óleos moderados a pesados: 

• Viscosidade moderada a pesada; 

• Tende a formar  emulsões  estáveis de muita energia; 

• A penetração nos substratos depende do tamanho das partículas; 



• Os resíduos deteriorados podem precipitar-se acumulando-se nos fundo            

arenosos e rochosos percolando e, ou, impermeabilizando tais bstratos; 

• A imiscibilidade ajuda na separação das águas pluviais; 

• Formam manchas que demoram a intemperizarem-se quando do abrigo ao sol. 

 

a.2) Óleos pesados ou Bunker: 

• Formam torrões ao adquirirem a temperatura ambiente; 

• Resiste à expansão e tendem a solidificarem-se; 

• Adquire viscosidade quando exposto à luz direta solar propiciando a percolegem 

nos solos; 

• Em contato com os substratos duros tenta formar crostas de grande espessura; 

b) “Ação tóxica” Acontecendo a evaporação das frações leves, observa-se no meio 

terrestre as seguintes características: 

b.1)  Óleos tipo leves ou voláteis: 

• A toxidade se relaciona com o tipo e a concentração das frações aromáticas; 

• A toxidade aguda deve-se aos aromáticos naftaleno e benzeno; 

• Penetração dos componentes tóxicos nos substratos; 

• Possível inflamabilidade em alguns locais por efeito do acumulo dos gases 

evaporados; 

b.2) Óleos tipo moderados a pesados: 

• Contaminação das raízes superficiais pelas frações leves; 

• Os resíduos liberam agentes tóxicos gradativamente por um período  maior; 

• Nos climas tropicais e quentes os efeitos são variáveis devido as altas 

temperaturas e esta variabilidade está também relacionada as frações leves; 

            



 

    b.3) Óleos tipo pesados ou Bunker: 

• Efeitos adversos imediatos e tardios devido as pequenas frações aromáticas; 

• A maior parte dos efeitos tóxicos se devem a incorporação dos óleos nos 

sedimentos (substratos). 

• A absorção de calor irradiado ocasiona tensão térmica em médio prazo (EXXON 

CORPORATION, 2000). 

As propriedades físicas e químicas do petróleo derramado e as condições 

ambientais determinam seu comportamento no meio terrestre os processos básicos e o 

tempo demonstrados da seguinte forma: 

a) Expansão: Por percolagem no solo e ao encontrar lençóis freáticos do momento 

zero a aproximadamente 100 horas. 

b) Evaporação: do momento zero a aproximadamente 98 horas, ficando                           

resíduos por aproximadamente 1 ano; 

e)        Emulsificação: inicia-se em torno de 1 hora permanecendo em até um ano; 

f)        Sedimentação: inicia-se no momento zero tendo um ápice entre 36 a 120 horas; 

h) Biodegradabilizaçao: inicia-se no ponto zero com ápice em torno de uma 

semana a um mês; 

i) Fotooxidação: inicia-se em torno de 1 hora até 100 horas.  

              Como se observa devido às modificações físico-químicas em áreas afetadas  

podem até ser genéricos (aumento da carga de nutrientes carbonados), nestas áreas são 

agravantes principalmente por motivo de grandes concentrações ou espalhamentos por 

situações meteorológicas podendo ocorrer modificações maléficas a determinados 

habitats. (MAGIOLLI, 2000). 

 



 

 

Ø O  ambiente  Marinho 

 A água é indispensável em importantes  reações, como  

fotossíntese, a água  do  mar  tem  uma  concentração  de  íons  na  seguinte  

ordem  por  litro: N2  17,7, K 0,39, Ca 0.42, Mg 1.31, CL 19.3, SO4  2.69, CO2  

0.073. como  se  nota  em  mil  partes  de  um  litro  de  água  do  mar  há  35  

partes  de  sais, o  cloro  e  o  sódio  são  os  íons  mais  abundantes.  A 

salinidade  da  água  oceânica  varia  em  torno  de  35 %  a  40 %. A  pressão  

osmótica  oscila  entre  2,14  e  1,79.  

 

 

Ø Das agressões no  ambiente  Marinho 

 No ambiente marinho  as  agressões  por  hidrocarbonetos  

deterioram-no  bastante,  com  menor  intensidade  nas  áreas  oceânicas (há  de  



se  considerar os  grandes  espaços  livres,  a  profundidade,  os movimentos  

das  correntes, ondas,  ventos, e a exposição  direta  à  luz  solar). Fatores  que  

propiciam  uma  mais  rápida  temperização, evaporação das frações mais leves 

e a quebra das longas cadeias de Carbono sendo mais fácil a absorção do 

impacto. Porém se o derramamento ocorre em áreas criticas ( acidentes 

geográficos como: Ilhas, Recifes de corais, Atóis, proximidade de continente, 

áreas de  pesca, turismo etc.) surgem fatores complicantes, e quanto mais 

próximo às áreas Supraditais mais intensos serão os efeitos (T. ORR , 1986).  

 

a) “Ação  mecânica”  Uma  substância  apolar  quando  derramada  ao  

meio  hídrico  observa-se  a  tendência  de  grandes  manchas  em  grandes  

áreas,  de  acordo  com  os  tipos  de  óleo  tende-se então  as  principais  

características  como:  

§ Se  estende  rapidamente  por  grandes  áreas 

§ Tende  a  se tornar  emulsões  instáveis 

§ Sofre alta  evaporação  e  solubilidade.  

§ Promove fácil  penetração  nos  substratos 

§ Promove a impermeabilização  mecânica  do  substtrato  não  permitindo 

as trocas  gasosas  e  a  penetração  de  luz  que  favorece  a  fotossíntese  

dos  organismos  platônicos.  

a.1) Óleos moderados a pesados: 

• Viscosidade moderada a pesada; 

• Tende a formar  emulsões  estáveis em meios marinhos de muita energia; 

• A penetração nos substratos depende do tamanho das partículas; 



• Os resíduos deteriorados podem precipitar-se acumulando-se nos fundo            

arenosos e rochosos percolando e, ou, impermeabilizando tais bstratos; 

• A imiscibilidade ajuda na separação das águas; 

• Formam manchas que demoram a intemperizarem-se; 

 

a.2) Óleos pesados ou Bunker: 

• Formam torrões ao adquirirem a temperatura ambiente; 

• Resiste à expansão e tendem a precipitar-se; 

• Adquire viscosidade quando exposto à luz direta solar dando origem a manchas 

de óleos na água; 

• Em contato com os substratos duros tenta formar crostas de grande espessura; 

b) “Ação tóxica” Acontecendo a evaporação das frações leves, observa-se no meio 

hídrico as seguintes características: 

b.1)  Óleos tipo leves ou voláteis: 

• A toxidade se relaciona com o tipo e a concentração das frações aromáticas; 

• A toxidade aguda deve-se aos aromáticos naftaleno e benzeno; 

• Penetração dos componentes tóxicos nos substratos; 

• Possível inflamabilidade em alguns locais por efeito do acumulo dos gases 

evaporados; 

b.2) Óleos tipo moderados a pesados: 

• Contaminação das intramares pelas frações leves; 

• Os resíduos liberam agentes tóxicos gradativamente por um período  maior; 

• Nos climas tropicais e quentes os efeitos são variáveis devido as altas 

temperaturas e esta variabilidade está também relacionada as frações leves; 

            



 

    b.3) Óleos tipo pesados ou Bunker: 

• Efeitos adversos imediatos e tardios devido as  pequenas frações aromáticas; 

• A maior parte dos efeitos tóxicos se devem a incorporação dos óleos nos 

sedimentos (substratos). 

• A absorção de calor irradiado ocasiona tensão térmica em médio prazo (EXXON 

CORPORATION, 2000). 

As propriedades físicas e químicas do petróleo derramado e as condições 

ambientais determinam seu comportamento no meio hídrico os processos básicos e o 

tempo demonstrados da seguinte forma: 

c) Expansão: do momento zero a aproximadamente 100 horas. 

d) Evaporação: do momento zero a aproximadamente 98 horas, ficando                           

resíduos por aproximadamente 1 ano; 

e) Dissolução: inicia no momento zero com ápice em 20 minutos e  permanece por 

12 horas; 

f) Dispersão: inicia no momento zero com ápice entre 2 e 9 horas podendo 

continuar por 30 dias; 

e)        Emulsificação: inicia-se em torno de 1 hora permanecendo em até um ano; 

f)        Sedimentação: inicia-se no momento zero tendo um ápice entre 36 a 120 horas; 

j) Biodegradabilizaçao: inicia-se no ponto zero com ápice em torno de uma 

semana a um mês; 

k) Fotooxidação: inicia-se em torno de 1 hora até 100 horas.  

              Como observa-se devido as modificações físico-químicas em áreas de muita 

sensibilidade como baías e entornos, praias, costões, etc... os fatores que na área 

oceânica podem até ser genéricos (aumento da carga de nutrientes carbonados), nestas 



áreas são agravantes principalmente por motivo de grandes concentrações ou 

espalhamentos por ventos em direção a costa, situações meteorológicas podendo ocorrer 

modificações maléficas a determinados habitats. (MAGIOLLI, 2000). 

 

 

Ø O ambiente Lacustre ou Lininociclo 

            A água doce tem uma pequena diferenciação em termos de províncias Lóticas e 

Lênticas. Nas águas Lóticas tem-se uma concentração de íons na seguinte ordem por 

litro: Na 0,016 KO; Ca 0,010; Mg O; Cl 0,019; SO4 0,007; CO2 0,012; e nas águas 

Lênticas: Na 0,21; K 0.016; Ca 0,065; Mg 0,014; Cl 0,041; SO4 0,025; CO2 0,119. 

              Nas águas doces paradas (Lênticas) os mais abundantes são os carbonatos e os 

íons de Cálcio. Nas águas doces correntes (Lóticas) são os íons de Cálcio e Cloro. 

              A salinidade varia muitíssimo conforme a água. A da água doce corrente pode 

variar de zero a 0,065 partes por 0,100 (mil), na água doce parada é apenas a 



concentração é de 0,30 partes por 0,100 (mil) esta concentração é apenas representativa 

porque também varia muito (BONSANELLO, 1990). 

 

Ø Das agressões no ambiente Lacustre ou Lininociclo 

              No ambiente Limnico tem-se nas províncias lóticas (observados os mesmos 

aspectos, físico-químico dos hidrocarbonetos descritos nas águas marinhas) uma 

agressão linear mais extensa pelo fato de as correntezas arrastarem os óleos às vezes por 

quilômetros transportando-os aos ambientes lênticos onde se estacionam ou aos 

estuários onde se fundem ao ambiente marinho. As agressões ocorrem com grande 

intensidade nas margens, e dependendo da velocidade da correnteza e do quantitativo de 

líquido (lâmina d’água) carreados pelo turbilhonamento os óleos podem vir a atingir 

também os leitos dos meios Lóticos. O arrasto favorece de imediato o contato direto e 

rápido dos óleos na fase de expansão ou espalhamento, quando suas propriedades físico-

químicas ainda estão no ápice da ação agressiva (o que é referenciado por muitos como 

“óleo vivo”) contaminando muito mais rapidamente e com maiores malefícios. 

              Nas províncias Lênticas, por nem sempre terem uma área superficial muito 

extensa, não serem favorecidas por ondas, correntes velozes, o acúmulo de 

hidrocarbonetos em sua superfície altera totalmente as características do habitat, tanto 

no aspecto físico (o impedimento de trocas gasosas entre os meios) bem como o 

impedimento de luz no meio hídrico e uma maior concentração de gases tóxicos quando 

da evaporação das frações leves. Levar-se-á em consideração também que uma grande 

parte dos meios lênticos são servidos para captação para o abastecimento urbano. 

(MAGIOLLI, 2000). 



 

 

 

Ø O ambiente de transição (Estuarino) 

              As águas do ambiente Estuarino são de salinidade intermediária oscilando de 

0,30 a 0,35  0.100. Portanto, uma água salobra e seus sedimentos por mais variáveis que 

sejam tendem a ser muito finos e constantemente removidos por águas Lóticas e marés.  

 

Ø Das agresões nos ambiente de transição (Estuarino) 

Neste meio (observados os mesmos aspectos físico-químicos dos hidrocarbonetos 

descritos nos meios hídricos salinos e doces). As agressões se tornam muito mais 

agravantes por uma série de fatores a observar-se: 

a) Por tratar-se de um ecótono, a área de transição já é bastante estressada 



em relação a nutrientes, visto que os hidrocarbonetos são excelentes cargas nutritivas 

quando absorvido pelo habitat o excesso acarretará uma agressão incomensurável, pois 

os fatores, pouca profundidade e um tipo totalmente diferenciado em nível de habitat 

dificultam em muito o retorno ao clímax desse ecossistema. (MAGIOLLI,2000) 

b) Os sedimentos traduzidos pelos rios e pela própria maré são em sua  

grande maioria extremamente finos ficando em período maior em suspensão, até a sua 

decantação definitiva, e a isso também os óleos se incorporam quando da 

biodegradabilização ou sedimentação, e como ocorrem constantes modificações de 

fundo (assoreamentos) pode-se imaginar as implicações que ocorrem. 

(MAGIOLLI,2000) 

c) Como foi dito antes os estuários eram considerados áreas de transição, 

porém com características próprias, tipo de solo, salinidade das águas, temperaturas, 

etc..., além de seguir como uma área filtrante, portanto extremamente frágil às 

agressões, é o local onde ocorrem em grande quantidade as reações bioquímicas 

advindas da decomposição e o surgimento de inúmeros microorganismos. Levando-se 

em conta também, que por serem locais abrigados tem a preferência de muitas espécies 

em promover a desova de suas crias neste ambiente extremamente propício sem 

correntezas velozes, ondas altas, sem variações rápidas de temperatura, etc... São tantos 

os fatores bioquímicos que envolvem os sistemas estuarinos que se fossem expostos e 

dissecados em cada aspecto sempre haverá algo a acrescentar. (MAGIOLLI, 2000). 

             

Capitulo V -  Das agressões por Hidrocarbonetos aos elementos Bióticos 

v No ambiente terrestre ou (Epinociclo) 

Ø Em relação a flora 

a) Ação Mecânica 



• Anoxia da micro flora com o impedimento da fotossíntese devido a 

impermeabilização das áreas e poros próprios para a troca gasosa e penetração de luz. 

• Anoxia da flora de pequeno porte com o impedimento da fotossíntese devido a 

impermeabilização das folhas. 

• Comprometimento da capacitação de nutrientes e água bem como o impedimento 

das trocas gasosas das raízes de superfície e nos solos. 

• Impedimento temporário das relações entre os seres tanto intra como 

interespecificas. (Y. AGUIARO, 2003) 

b) Ação Tóxica 

• Quando da evaporação dos gases ocorre a queima de micro floras e flora de 

pequeno porte. 

• Impedimento da fotossíntese das micro floras pelo acumulo de gases impróprios no 

habitat. 

• Perturbação da fotossíntese das floras de pequeno porte pela evaporação dos gases 

ao nível das rochas. (T.AGUIARO, 2002) 

Ø Em relação a fauna 

a) Ação Mecanica 

• Anoxia da animália e microorganismos, total ou parcial cobertura dos óleos 

promovendo o impedimento das trocas gasosas. 

• Anoxia mecânica pela obstrução mecânica das vias respiratórias promovidas pelos 

óleos. 

• Diminuição da capacidade locomotora. 

• Diminuição das capacidades sensitivas. 

• Hipotermia pela ação viscosa-aderente dos óleos nos termorreguladores. 

(penas,derme,pelos,etc.) 



• Desidratação por comprometimento do trato digestivo. 

• Pela ingestão de óleo e suas conseqüente obstrução. 

 

b) Ação Tóxica 

• Hipotermia devido a modificação metabólica. 

• Espasmos e diarréia pela ingestão de óleos. 

• Pneumonias pelo comprometimento do aparelho respiratório pala inalação dos 

gases, somados a hipotermia. 

• Edemas pulmonares devido a inalação de gases. 

• Anemias conseqüentes de hemorragias que ocorrem tanto pela perda de sangue 

pala pele, bem como pelos tratos gastrointestinais e respiratórios decorrentes das 

intoxicações, espasmos e ruptura de vasos internos. (T. AGUIARO, 2002) 

 

v No ambiente Marinho (Telassociclo) 

Ø Em relação a flora 

a) Ação mecânica 

     a.1)   Flora epinocíclica (vegetação de praias, costões, etc.) 

• Anoxia da microflora com o impedimento da fotossíntese devido a 

impermeabilização das áreas e poros próprios para a troca gasosa e penetração de luz. 

• Anoxia da flora de pequeno porte com o impedimento da fotossíntese devido a 

impermeabilização das folhas. 

• Comprometimento da captação de nutrientes e água, bem como o impedimento 

das trocas gasosas pelas raízes de superfície e dos solos. 

• Impedimento temporário das relações entre os seres tanto intra como 

interespecificos.   



 

 

      a.2)  Flora Telassocíclica 

• Impedimento da fotossíntese por espalhamento dos óleos na superfície liquida não 

permitindo  a penetração de luz e trocas gasosas entre os meios, fatores estes maléficos 

tanto à flora fitoplântonica como fitobêntonica. 

• Anoxia da flora bentônica quando do afundamento (saturação) dos óleos 

intemperizados e sua posterior sedimentação. (T. AGUIARO, 2002) 

b) Ação Tóxica 

      b.1)   Flora Epinocíclica 

• Quando da evaporação dos gases ocorre a queima da microflora e flora de 

pequeno porte. 

• Impedimento da fotossíntese das  microfloras pelo acumulo de gases impróprios 

ao habitat. 

• Perturbação da fotossíntese das floras de pequeno porte pela evaporação dos gases 

ao nível das folhas. 

      b.2) Flora Telassociclica 

• Perturbações químicas por modificação no PH do hídrico. 

• Agressões nos níveis de desenvolvimento citoplantônico. 

ØØØØ Em relação à Fauna 

a) Ação Mecânica  

a.1) Fauna Epinocíclica (Epi, Meio e Infáunica das praias, costões etc.) 

• Anoxia da animália e microrganismos pela total ou parcial cobertura dos oleos 

promovendo o impedimento das trocas de gases tanto dérmicas como pulmonares. 



• Anoxia dos meios ecológicos promovendo a obrigatoriedade de migração e ou 

afastamento dos nichos ou substratos protetores, favorecendo a ação de predadores. 

• Anoxia dos locais de procriação e desova pela cobertura dos óleos promovendo 

a morte ou agressões irreversíveis às crias pelo impedimento de trocas gasosas, 

alimentação e locomoção. 

• Diminuição da capacidade locomotora. 

• Diminuição das capacidades sensitivas. 

• Hipotermia pela ação viscosa-aderente dos óleos em pêlos, dermes e penas 

comprometendo apêndices termorreguladores. 

• Desidratação por comprometimento do trato digestivo pela ingestão de  óleos e 

sua conseqüente obstrução. (T. AGUIARO,2002) 

       a.2) Fauna Telassocíclica (Epi, Meio e Infaunica das superfícies das águas do 

meio liquido e substrato bentônico) 

• Anoxia da animália (Epi, Meio e Infaunica das superfícies das águas do meio 

liquido e substrato bentônico), quando o espalhamento dos óleos nos períodos iniciais 

do derramamento e sua posterior decantação com  sedimentação promovendo o 

impedimento das trocas gasosas e penetração de luz aos níveis superficiais no período 

de espalhamento. 

• Anoxia dos meios ecológicos Bentônicos quando da saturação e sedimentação 

dos óleos, promovendo a obrigatoriedade de migração e ou afastamento dos meios e 

substratos protetores, favorecendo a ação de predadores. 

• Anoxia dos locais de procriação pela cobertura total ou parcial dos óleos, 

promovendo a morte ou agressões irreversíveis às crias pelo impedimento de trocas 

gasosas, alimentação e locomoção. 

• Diminuição da capacidade locomotora da biota. 



• Diminuição das capacidades sensitivas. 

• Hipotermia pela ação aderente-viscosa dos óleos nos apêndices 

termorreguladores, pêlos, dermes, penas, etc. 

• Desidratação por comprometimento do trato digestivo, pela ingestão de óleos e 

sua conseqüente obstrução. 

• Anoxia pela obstrução mecânica das vias respiratórias promovida pelos óleos.  

b) Ação Tóxica 

b.1) Fauna Epinocíclica (Epi, Meio e Infáunica das praias, costões etc.) 

•  Hipotermia devido a modificação metabólica. 

• Espasmos e diarréia pela ingestão de óleos. 

• Pneumonias pelo comprometimento do aparelho respiratório pala inalação dos 

gases, somados a hipotermia. 

• Edemas pulmonares devido a inalação de gases. 

• Anemias conseqüentes de hemorragias que ocorrem tanto pela perda de sangue 

pala pele, bem como pelos tratos gastrointestinais e respiratórios decorrentes das 

intoxicações, espasmos e ruptura de vasos internos. (T. AGUIARO, 2002)  

b. 1)  Fauna  Telassociclica  ( epi, meio  e  intraunica  da  superfície  das  

águas  do  meio  líquido  ( substratio    praias , costões  etc..)        

●     Hipotermia  devido  a  modificações  metabólicas 

●     Comprometimento   quanto  a  impossibilidade  de  difuzão  ou  esmole  

com  o  meio. 

●     Espasmos  e  diarréias  pela  digestão  de  óleos  

●     Edemas  nas  vias  respiratórias  pela  ação  química  dos  óleos   

●   Anemias  conseqüentes  de  emorragias  que  ocorrem  tanto  pelos  tratos  

gastrointestinais  como  respiratório. ( T. Aguiar 2002 ). 



 

v No  Ambiente  Dulcicola  ou  Limociclo 

              Para  evitar  a  redundância  e  tendo  este  ambiente  características  

parecidas  com  a  do  ambiente  marinho  resaltando  a  salinidade  pressão  

osmótica  as  regiões  loticas  e  lênticas  as  agressões  dos  elementos  bióticos  

em  muito  se  assemelham,  permitindo  por  uma  relativa  comparação  fazer-

se  uma  análize  análoga  dos  dois  ambientes. 

 

v No  Ambiente  de  transição  ou  estuarino 

              As  agressões  aos meios  bióticos  em  muito  se  assemelham  à  dos  

abiemtes  marinhos e dulcicolas, porem  cabe  salientar  que  neste  habitat estas  

estas  agressões  promovem um maior comprometimento ambiental por  ser  

este  um  ambiente  que  por  suas  características  é  um  local  apropriado  para  

e  desenvolvimento de  muitas  espécie. Por  ser  um  ambiente  naturalmente  

rico  em  nutrientes, quando  da  descarga  de  óleo  da-se  um  enorme  

aumento  nutricional  que  somado  a  temperatura, pouca profundidade, ondas  

e  correntezas  propcia a multiplicação desordenada  de  determinado  tipo  de  

microorganismos  o  que  aumenta  o  consumo  de  oxigênio  no  meio  hídrico  

gerando  uma  demanda  bioquímica  de  oxigênio  ( DBO ) . Este  fenômeno  e 

conhecido  como  “Eutroficação” ou “Eutrofização”, que  ocorre  naturalmente  

com  muita  freqüência  tanto  nos  meios  estuários  como  nas  regiões  

lenticas  dulcícolas, quando    sobrecarregados  pelos  hidrocarbonetos  

derramados. Outra  característica  digna  de  nota, é  que  por  ser  um  meio  em  

que  as  águas  são  salobras  favorecem  o  desenvolvimento  das  formas  

lavares  ( em  contraposição  as  regiões  lênticas  nas  quais  as  formas  de  



embrionamento  predominantes  são  ovulares ). As  agressões  a  este  tipo  de  

organismo  são  muito  mais  prejudiciais  ao  seu desenvolvimento.  

 

Capitulo IV - Do  tratamento  aos  animais  petroleados   

•••• Combate aos efeitos primários do óleo 

  Os  animais  ao  serem  agredidos  em  seu  habitat  apresentam  uma  série  

de  sintomas  de  correntes  da  intoxicação  e  recobrimento  ( assunto  do  capítulo V), 

as  equipes  de  localização  e  resgate  em  sua  grande  maioria  são  formadas  por  

profissionais  de  biologia  e  veterinária  auxiliados  por  moradores  do  local, 

voluntários, pescadores veteranos  etc.  

 O trabalho de resgate inicia-se  logo após a localização dos animais agredidos, 

sua captura demanda de uma serie de cuidados pois que estes animais além de 

debilitados encontram-se em sua grande maioria muito fracos em função de problemas 

de temperatura de seus corpos que sofre uma expresiva redução muita vezes 

ocasionando a morte por hipotermia. Uma das maiores preocupações durante o trabalho 

de resgate é de se manter os animais aquecidos. Na  manipulação e imobilização desses 

animais faz-se necessários cuidados especiais no tocante a não torcer ou apertar 

determinadas partes do corpo pois que os mesmos se encontram escorregadios , 

stressados e são arredios ao contato humano é sugerido o uso de redes próprias, porem 

não havendo recomenda-se o uso de redes de pesca (tarrafas) ou até lençóis. Ainda 

nolocal de resgate tenta-se retirar o maximo de petróleo possível com o uso de 

“esponjas” e “tecidos”, e manter o animal aquecido e imobilizado.   

Logo após  a  realização  do  resgate, e  durante  o  transporte  destes  animais  

para  as  áreas  de  limpesa, tais  profissionais  promovem  as  avaliações  iniciais  e  os  

possíveis  procedimentos  emergenciais  de  campo, objetivando  a  máxima  



preservação  da  integridade  ao  indivíduo. Os  sistemas  mais  comunmente  

observados  são:  

• Stress: Quando  o  indivíduo  está  petrolado,  impossibilitado  de n adar,  voar,  

e na maioria das vezes fora de seu abrigo natural encontra-se extremamente 

agitado, as equipes de recolhimento são treinadas para efetuar a captura de 

maneira rápida e com o mínimo de stress para o animal, todo o pessoal de 

resgate é orientado para o uso de EPI’s e maneiras de imobilização do animal, 

que é natural estará se debatendo e escorregadio. 

• Hipotermia: Por  estar  petrolado,  portanto  com  seus  apêndices  

Termorreguladores  comprometidos, metabolismo alterado, etc... a tendência do 

individuo é entrar em hipotermia (principalmente por que na maioria dos casos 

estes se encontram em meio hídrico), as equipes de resgate são orientadas a 

agasalhar o animal e conduzi-lo imediatamente aos pontos de recebimento. 

• Desidratação: Os indivíduos na grande  maioria  das vezes  estão  com  seu  

aparelho digestivo comprometido, e com isso não se alimentam ou ingerem 

líquidos, tendenciando-os a desidratar-se. 

• Problemas gastrointestinais causados por intoxicação: Os indivíduos 

normalmente ingerem hidrocarbonetos e com isso ocorre a intoxicação gerando 

problemas como espasmos e diarréia. 

• Pneumonias: Por  terem seus  aparelhos respiratório comprometido  pela  

inalação de  gases somado ao aspecto da hipotermia, há uma grande tendência 

para os indivíduos contraírem problemas pulmonares. 

• Edemas pulmonares por inalação de gases: Como foi exposto anteriormente é 

mais  um comprometimento que dificulta em muito a sobre vida animal. 



• Anemias conseqüente de hemorragia: Estas ocorrem tanto em relação a perda 

de sangue pela pele (cortes, arranhões, etc...), como pelo aparelho digestório e 

respiratório decorrente das intoxicações, espasmos e rupturas de vasos internos. 

 

 

 



 

 

 

ØØØØ Requisitos e metodologia para efetuar a limpeza de animais 

•••• Infra estrutura: A limpeza de animais obedece a uma série de procedimentos e 

etapas que são seguidos o mais rigorosamente possível. A localização, resgate, 

avaliação, atendimento emergencial veterinário, limpeza, monitoramento, 

alimentação, aplicação de medicamentos e a devolução do animal ao seu habitat 

são realizados passo a passo em locais próprios e por profissionais 

especializados como observa-se a seguir: 

•••• Área para acomodação no ingresso: Ao  serem  resgatados  os   animais 

petrolados  sãoimediatamente encaminhados a estas áreas de recebimento onde 

são recebidos por profissionais capacitados os quais pautados nas informações 

das equipes  de resgate examinam minuciosamente os indivíduos promovendo 

avaliações otorrinolaringológicas, oftálmicas, gástricas, pulmonares, cardíacas, 



ósseas, (*), recorrendo a exames clínicos e laboratoriais. Iniciam os 

procedimentos clínicos emergenciais objetivando extinguir ou quando não 

minorar os efeitos primários e a preparação do animal para a limpeza externa. 

•••• Area coberta para lavagem:   Após  os  procedimentos   clínicos   

emergenciais,  os animais são conduzidos a uma área normalmente coberta onde 

estão instalados equipamentos, material e pessoal para efetuar a limpeza externa 

dos animais; a atual técnica aplicada consiste em: ao avaliar os animais verifica-

se o grau de recobrimento, o tipo de óleo e as áreas mais afetadas, quando o óleo 

é muito viscoso utiliza-se o óleo mineral para a sua diluição e conseqüentemente 

a facilitação para a retirada. Inicia-se então a limpeza das áreas mais afetadas 

utilizando uma mistura composta: por um litro de detergente comum diluído em 

cinco litros de água, sendo esta solução mantida a uma temperatura média entre 

40° C a 42° C, o tempo de limpeza depende do grau de comprometimento, do 

tamanho dos animais e do tipo de óleo que os recobre, em media para um 

mergulhão ou biguá com um recobrimento em torno de 2/3 de sua área corpórea 

a equipe de limpeza leva entre 45 a 50 minutos. Após a limpeza os animais são 

enxutos com panos e encaminhados às áreas de abrigo (*2). 

•••• Área de abrigo e observação: Nesta  área  os  indivíduos  são  alimentados  

quando  possível e mantidos em observação até o seu restabelecimento, quando 

são restituídos aos seus habitas. 

•••• Área para exames e aplicação de medicamentos: Trata-se de uma árearestrita  

do corpo veterinário onde os animais passam por exames periódicos avaliando 

sua recuperação, e quando da necessidade o uso de medicamentos, e uma área 

fechada sendo limpa sempre que possível. 



•••• Equipamentos: Um local de  limpeza  de  animais  pode ser  comparado  como  

um hospital veterinário de campanha, além dos equipamentos (freezeres, 

aquecedores, duchas, etc...) sempre dispostos nos locais próprios e mantidos sob 

intensa revisão diuturnamente, são armazenados em locais práticos e de fácil 

acesso produtos como remédios, material para limpeza (detergentes, escovas, 

panos, etc...), material de EPI’s (luvas, óculos de proteção, etc...). Todo este 

material é catalogado e sua utilização coordenada por pessoal responsável por 

sua distribuição. 

•••• Equipe de pessoal: Quanto às equipes pode-se dividi-las em resgate, 

atendimento, limpeza, controle ou monitoramento e apoio. As equipes de 

resgate, atendimento, limpeza e controle normalmente são compostas por 

veterinários, biólogos, auxiliares (normalmente estudantes nestas áreas) mestre 

arraes e pescadores. Nas equipes de apoio geralmente são utilizados 

profissionais de todas as áreas que estejam a disposição no momento; médicos, 

engenheiros ambientais, motoristas, serralheiros, cozinheiras, eletricistas, etc... e 

muitas vezes os próprios residentes locais, os quais são previamente treinados 

para as finalidades a que se propõem. (Pereira, 2000). 

 

 



 

 

 

 

                                           Conclusão 

 

Percebemos que o melhor caminho para se entender a vida é procurar conhecer 

a natureza dos seres vivos, sua composição química complexa, organização estrutural 

fundamentada na célula, renovação contínua de matéria, realização das funções vitais, 

capacidade de reprodução e transmissão de caracteres, adaptação e relacionamento com 

o meio, tendência para a evolução, individualidade, o que torna cada indivíduo diferente 

dos demais dentro da diversidade da própria espécie, pois que assim ele se distingue da 

matéria bruta. Observou-se nesta pesquisa que as moléculas formadas por átomos 

possuem características eletroquímicas e estruturais, que os elementos mais abundantes 

nos organismos são o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e que por sua 

estrutura e eletrovalência molecular o hidrocarboneto tende a interar-se com outras 

moléculas carboníferas, decorrendo disso a aderência dos óleos nos organismos. 

Evidenciou-se as características físico-químicas dos hidrocarbonetos. Expôs-se 

parcialmente a morfo-fisiologia de alguns sistemas orgânicos vertebrados que são 



diretamente afetados pelos óleos. Demonstrou-se as características próprias de cada 

habitat que servem de biótopo aos elementos bióticos. Evidenciou-se os malefícios que 

os hidrocarbonetos (por suas características químicas) propiciam aos habitats e aos 

elementos bióticos quando do seu contato, tanto por modificações estruturais e químicas 

dos substratos, como das afecções e  patologias ocorridas aos indivíduos. E por último 

descreveu-se como são realizadas as medidas de mitigação a estes efeitos através da 

técnica atualmente aplicada no atendimento e limpeza dos elementos afetados. 

 

 

                                              Mensagem 

 

Acreditamos que a historia tradicional da humanidade relata os acontecimentos 

e os fatos, que se deram com os povos e raças dando ênfase às conquistas geográficas e 

as guerras que os homens se moveram entre si. Entretanto, as grandes invenções, as 

descobertas cientificas de todos os tempos, responsáveis pelos progressos de nossa 

época, muito mais que os feitos políticos, foram as que escreveram as paginas da 

verdadeira historia, sem respeitar fronteiras e limites, porque apenas procurou o vem do 

homem. Oxalá não houvessem as disputas pessoais, que as vaidades fossem varridas em 

prol de um bem comum, que os sábios dignassem a ensinar seus saberes ao invés de 

transformá-los em pedestais, que as luzes da cultura e do conhecimento medrassem a 

escuridão surgida da ignorância tão comum ao gênero humano. Pautados nestes 

princípios, porém cerceados pelas dificuldades naturalmente impostas aos que se 

dedicam a alguma causa, prismamos pelo objetivo de observar-se através desta pesquisa 

simples e acadêmica, aspectos até então empíricos relativos ao assunto “causas, efeitos 



e tratamento das agressões por hidrocarbonetos em animais marinhos e de 

estuário e um breve estudo dos procedimentos de tratamento e limpeza”. 

Parafraseando o Dr Alfonso Leon de Garay. Desde a mais remota antiguidade, 

o homem encarou o problema de sua própria existência, não só na luta para sobreviver 

frente ao seu mundo inclemente, sendo na lúcida necessidade de conhecer a essência de 

seus processos, suas finalidades, sua causalidade e concorrer ativamente para que se 

mantenha um mínimo de equilíbrio. Na reflexão Cartesiana: “Penso, logo existo”, está 

contida a essência da individualidade humana, o que implica, que aí existe uma 

consciência da própria existência. Se é assim como sobreviver se não preservarmos o 

mundo em que estamos, o nosso ar. 

Ao nosso ver essa consciência se faz no homem, vivencia de sua vitalidade e 

neste trama da história da evolução da vida em que aparece a capacidade de pensar, se 

constrói o cimento da razão humana. E apoiado nela confrontamos os problemas da 

natureza do mundo, não simplesmente como uma propriedade da matéria que o sustenta, 

mas também como uma qualidade de sua espiritualidade, que o obriga a tornar uma 

atitude frente às suas incógnitas vitais, dando origem ao pensamento filosófico, ao 

pensamento religioso ou ao pensamento científico. Nosso esforço comum não pretende 

somente aquilatar os fenômenos, devemos ser conscientes da posição de nossas distintas 

especialidades, sabendo que a ciência é que está a serviço da humanidade. Nossa 

dignidade de cientistas não se apóia em quem somos, mas nos valores que servimos. 

Compenetrados deste princípio, estamos conscientes de que cada um de nós serve a este 

ideal comum de benefícios a humanidade de pouco importa qual seja o laboratório, a 

aula ou a instituição que nos faz descobrir as verdades que cuidadosamente buscamos a 

cada dia. Cabe a nós cientistas, produzir com nosso trabalho diário, um avanço, uma 

conquista a mais em favor do bem estar humano. 



Agora que a ciência eliminou todas as fronteiras ou limitações que outrora 

deram abrigo a retorismos e a tendências políticas consideráveis, apoiemos nossa fé nas 

impressionantes conquistas das últimas décadas, que pelo caminho científico nos 

permite aproximar da possibilidade de que o ser humano seja menos um escravo de seu 

passado quando isso significa miséria ou doença para converter-se certamente no autor e 

senhor de eu próprio destino.    
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