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Nós estudamos os tipos de rochas.

NA AULA ANTERIOR
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ACOLHIDA:  Apresentação do conteúdo à turma.

APRESENTAÇÃO DA AULA:

- Conteúdo: Formação de fósseis. 

- Recursos: Slides.

- Atividades em sala: Exercícios para fixação do conteúdo.

- Atividade para casa: Pesquise sobre os diferentes tipos de fósseis.

ROTEIRO DA AULA
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A TERRA CONTA A SUA HISTÓRIA

Rochas “Livros”

Fósseis “Palavras”
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A TERRA CONTA A SUA HISTÓRIA

Restos de seres que viveram  há muitos anos 
no nosso  planeta, ou vestígios das suas  
actividades, que ficaram  preservadas em 
rochas.
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ETAPAS DA FORMAÇÃO DE UM FÓSSIL
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do ser vivo
2 – Deposição de sedimentos sobre os 

 seus restos mortais
(como consequência estes deixam de estar em contacto 

 com os agentes atmosféricos e com o oxigénio,  
descompondo-se por isso mais lentamente)

4 – Após milhões de anos, 
 o fóssil fica exposto  
novamente à superfície.

3 – Substituição da matéria
orgânica (existente nos restos
mortais) por matéria mineral

1 - Morte

ETAPAS DA FORMAÇÃO DE UM FÓSSIL
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PRINCIPAIS PROCESSOS DE FOSSILIZAÇÃO

1 - Mumificação ou conservação total

Todo ou quase todo o ser vivo fica conservado, mesmo as  suas partes moles.
Após a morte, o ser vivo é envolvido por uma substância  (como por exemplo, 
o gelo) que permite a sua  conservação.

Exemplos de mumificação:
 Insectos conservados em âmbar.
 Mamutes conservados no gelo.
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CONSERVAÇÃO EM ÂMBAR
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MAMUTE CONSERVADO NO GELO

Idade
aproximada –

23 mil anos.
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PRINCIPAIS PROCESSOS DE FOSSILIZAÇÃO

Não se conservam quaisquer partes do organismo,  ficando apenas uma
reprodução ou molde das  suas partes duras.

Reprodução da estrutura interna  Molde interno.

Reprodução da estrutura externa Molde externo.

2 - Moldagem
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MOLDAGEM

O interior do organismo  
enche-se de sedimentos  
que reproduzem os  
detalhes da sua  
estrutura interna

O organismo, ao morrer,  
cai sobre os sedimentos,  
deixando impressas as  
suas características  
estruturais externas
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A TERRA CONTA A SUA HISTÓRIA

Molde Externo

Molde ExternoMolde Interno

Molde 
Interno
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PRINCIPAIS PROCESSOS DE FOSSILIZAÇÃO

 Os sedimentos que envolvem o ser vivo sofrem compressão  devido ao peso 
dos depósitos que estão por cima.

 A matéria que constitui o ser vivo (matéria orgânica) é  substituída  
gradualmente por minerais ficando o ser vivo  transformado em “pedra”.

3 - Mineralização
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MINERALIZAÇÃO

Trilobite Amonite

Cabeça de dinossauro 
 mineralizada
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MINERALIZAÇÃO

Troncos Petrificados
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MARCAS DE ATIVIDADES

Vestígios da atividade dos seres vivos,  impressos nas rochas.

Podem ser:
 Pegadas de dinossauros
 Fezes fossilizadas
 Ovos fossilizados
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MARCAS DE ATIVIDADES

OVOS FOSSILIZADOS OVOS FOSSILIZADOS PEGADA FOSSILIZADA
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MARCAS DE ATIVIDADES

FEZES FOSSILIZADASFEZES FOSSILIZADASPEGADA FOSSILIZADA
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FÓSSEIS VIVOS

Celacanto

Latimeria  
chalumnae

Seres vivos que  existem desde 
há  muitos milhões de anos.

Mantiveram as suas  características ao 
longo do  tempo, pois adaptaram-se  bem 
aos variados ambientes  que a Terra 
atravessou.
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FÓSSEIS VIVOS

Gingko (Atual)

Ginkgo biloba L.

Ginkgo (Fóssil)

Ginkgo biloba L.
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FÓSSEIS VIVOS

Fóssil de Nautilus sp. Nautilus sp. Vivo
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IMPORTÂNCIA DOS FÓSSEIS

 Permitem estudar a evolução da vida na Terra
Permitem datar as rochas e determinar ambientes antigos.

Coral
500 M.a. – actualidade

Vivem apenas em ambientes  de águas calmas, 
quentes e  pouco profundasAmonite

248 M.a. – 66 M.a.

Fóssil de Idade Fóssil de Fácie
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A HISTÓRIA DA TERRA

1. A Terra Conta a  sua 
História

2. Os fósseis e a sua  
importância para a  reconsti-
tuição da história da  Terra.

Terra – 4600 Milhões de anos
Primeiros seres vivos: há 3800 Milhões de anos

TERRA EM
TRANSFORMAÇÃO

ONDE ESTÁ ”ESCRITA” A HISTÓRIA DA TERRA?
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ONDE ESTÁ ”ESCRITA” A HISTÓRIA DA VIDA NA TERRA?
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ONDE ESTÁ ”ESCRITA” A HISTÓRIA DA VIDA NA TERRA?

A fossilização é um acontecimento raro, complexo e tão lento que pode  demorar milhões 
de anos a decorrer, como no caso da fossilização do corpo de um  animal de grande porte.

Um organismo morre. O seu  corpo 
começa a ser coberto  por sedimentos.

As partes moles do organismo desaparecem, 
mas as partes duras resistem à decomposição.

Lentamente ocorre a mineralização  dos ossos do 
organismo transformam-  se em fósseis

Passam milhões de anos durante os quais  se 
depositam várias camadas de sedimentos que se 
transformam em rochas consolidadas.

Milhões de anos mais tarde um grupo de 
paleontólogos desenterra os ossos  fossilizados.
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ONDE ESTÁ ”ESCRITA” A HISTÓRIA DA VIDA NA TERRA?

A História da Terra está escrita nas rochas.

As rochas constituem o "livro" onde se escreve a  
história da Terra.

Os fósseis são as "palavras”.

As rochas sedimentares são  
frequentemente fossilíferas.
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IMPORTANTE SABER!

Fóssil

Resto de
seres vivos

Organismo  
complemente 
 preservado

Vestígios da  
atividade dos 
 seres vivos

Alguns Palentólogos distinguem entre:
Fósseis (espécies extintas)

Organismos fossilizados

Espécies que viveram há muito tempo no nosso planeta 
(há mais  de 13 m.a.) e que se encontram extintas.
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IMPORTANTE SABER!

As trilobitas, animais 
marinhos protegidos 
por carapaças, viveram 
no passado, durante a 
era  Paleozoica (de 542 
M.a. A 251 M.a.) Quando se  alimentavam 

nos fundos marinhos, as  
trilobitas deixavam pistas de 
 alimentação, as Cruziana
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TIPOS DE FÓSSEIS

Tril   ?   obite
?     Cruziana
(pista de alimentação das trilobites)

Somatofósseis – são restos de partes do corpo de formas vivas do  passado como 
ossos, dentes, conchas, carapaças, troncos ou  folhas.

Icnofósseis – são vestígios de atividade biológica de seres vivos  do passado como 
pegadas, excrementos, ovos, ninhos, túneis ou  galerias no solo.
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CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FÓSSEIS

As belemnites eram animais marinhos  
que possuíam um esqueleto interno 
carbonatado  que sustentava um corpo 
de tecidos molesPara que se forme um fóssil é 

necessário  estarem reunidas 
algumas condições.
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CONDIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FÓSSEIS

•O organismo, após a sua morte, deve ficar protegido da decomposição, ficando isolado  do ar, da água 
e da ação dos decompositores e dos agentes erosivos.

•Quanto mais finos forem os sedimentos de cobertura, maior a probabilidade de se  formarem fósseis.

•Os locais onde os organismos são mais facilmente cobertos por sedimentos finos são o  fundo do mar 
ou de lagoas e os pântanos.

•O organismo deve possuir partes duras, como ossos, dentes, escamas, conchas ou  carapaças, que 
resistam à decomposição.



36

MODELAGEM FÓSSIL

O desaparecimento das partes moles e  
duras do organismo deixa na rocha um  
molde ou impressão das partes duras.
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MODELAGEM FÓSSIL

Embora, em geral, apenas as partes duras dos organismos sofram moldagem, por  vezes, 

em condições muito raras, também as partes moles podem originar moldes.
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MODELAGEM FÓSSIL
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IMPORTÂNCIA DOS FÓSSEIS PARA A CIÊNCIA

Estudo da evolução dos seres vivos

O estudo dos fósseis permite verificar que no passado os seres vivos eram  diferentes 
dos atuais. Como era o modo de vida desses organismos, como se  relacionavam entre 
si, as causas da sua morte ou da extinção de espécies, são  algumas das questões a 
que os paleontólogos tentam responder.
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IMPORTÂNCIA DOS FÓSSEIS PARA A CIÊNCIA

Estudo da evolução dos seres vivos
Outro importante contributo doestudo dos fósseisé permitir reconstituir a evolução 
das espécies até aos nossos dias.
Um dos casos mais bem estudados é o do cavalo atual, que evoluiu a partir de uma  
linha evolutiva do Hyracohterium, um pequeno animal de 40 cm de altura que viveu  há 
cerca de 60 milhões de anos.
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IMPORTÂNCIA DOS FÓSSEIS PARA A CIÊNCIA

Estudo da evolução dos seres vivos

Nos estudos de evolução são muito importantes os fósseis de transição, isto é,  fósseis de 
seres que apresentam características de dois grupos de organismos  atualmente distintos.
Um dos exemplos mais conhecidos é o do Archaeopteryx, considerado um elo de  
transição entre os répteis e as aves atuais.
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IMPORTÂNCIA DOS FÓSSEIS PARA A CIÊNCIA

Estudo da evolução dos seres vivos

Existem alguns casos de organismos que se mantiveram quase inalterados durante  
muitos milhões de anos, uma vez que as suas formas fossilizadas são praticamente  
idênticas a seres vivos atuais.
A estes seres, que não sofreram grandes transformações ao longo dos tempos, dá-  
se o nome de fósseis vivos.
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IMPORTÂNCIA DOS FÓSSEIS PARA A CIÊNCIA
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IDADE GEOLÓGICA X FÓSSEIS
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IDADE GEOLÓGICA X FÓSSEIS
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ATIVIDADE PARA CASA

Pesquise sobre os diferentes tipos de fósseis.
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NA PRÓXIMA AULA

Nós vamos continuar estudando sobre  
Períodos Geológicos.
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