SÉRIE Geologia na Escola

caderno

5

A História Geológica da Vida

animais e plantas fósseis

A história geológica da vida
animais e plantas fósseis

"Compreender a história da Terra é um trabalho de detetive.
Recolhendo as evidências e fazendo comparações."
Curitiba
2005

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Roberto Requião de Mello e Silva
Governador
Orlando Pessutti
Vice-Governador
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Mauricio Requião de Mello e Silva
Secretário
Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde
Superintendente da Educação
Mary Lane Hutner
Chefe do Departamento de Ensino Médio
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO,
E ASSUNTOS DO MERCOSUL
Virgílio Moreira Filho
Secretário
MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR
Eduardo Salamuni
Diretor Presidente
Rogério da Silva Felipe
Diretor Técnico
Manoel Collares Chaves Neto
Diretor Administrativo Financeiro

SÉRIE Geologia na Escola
caderno 5
A história geológica da vida
animais e plantas fósseis
MINEROPAR
Minerais do Paraná S/A

ELABORAÇÃO
Geóloga Maria Elizabeth Eastwood Vaine

PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, DESDE QUE CITADA A FONTE

MINERAIS DO PARANÁ S/A - MINEROPAR
Rua Máximo João Kopp, 274 - Bloco 3/M
Telefone 41 3351-6900 - Fax 41 33516950 - E-mail: minerais@pr.gov.br
homepage: www.pr.gov.br/mineropar
Cep - 82.630-900 CURITIBA – PARANÁ

Apresentação
*Nós estudamos a Terra por muitos motivos. Para encontrarmos a água para beber,
o petróleo para fazer funcionar nossos carros e as nossas indústrias, para sabermos onde
haverá terremotos ou inundações, e enfim tentarmos compreender o meio em que vivemos.
Nosso planeta está mudando constantemente — nada na sua superfície é permanente.
As rochas que estão agora no alto de uma montanha podem no passado ter estado
no fundo do mar.
Para compreender o mundo que nós vivemos, devemos estudar a história da Terra.
Quando falamos sobre história, o tempo é medido em anos, séculos, e dez séculos.
Quando nós falamos em história da Terra, o tempo é medido em milhões e bilhões de anos.
O tempo faz parte diariamente de nossas vidas. Nós acompanhamos o tempo com uma
invenção maravilhosa, o calendário, que é baseado nos movimentos da Terra no espaço.
Uma rotação da Terra em sua linha central é um dia, e uma volta em torno do sol, é um ano.
Para o estudo da história da Terra também se usa um tipo de calendário, chamado a escala
do tempo geológico. Este calendário é muito diferente daquele que acompanhamos o nosso
dia-a-dia, é mais como um livro, e as rochas são suas páginas. Algumas das páginas estão
rasgadas ou faltando, e as páginas não são numeradas, mas a compreensão da geologia
dá-nos as ferramentas para podermos ler este livro.
*texto adaptado do USGS - science for a changing world, Fossils, Rocks and Time, by Lucy E. Edwards and John Pojeta Jr.
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A Paleontologia
A paleontologia é o estudo da vida no passado, através dos fósseis e das rochas onde eles estão
preservados. Os fósseis são o principal instrumento para reconhecer e interpretar a história da vida
na Terra e os processos de evolução dos organismos vivos.
A Terra tem cerca de 4600 milhões de anos e a vida apareceu a 3550 milhões de anos.
A história do planeta e a dos organismos que o habitavam no decorrer das eras geológicas estão
intimamente ligadas.
A Paleontologia, portanto, é fundamentada em duas ciências: a Geologia,
que é o estudo da Terra e a Biologia, que é o estudo da vida, sendo ambas
importantes instrumentos de estudo.

As aplicações da Paleontologia

trilobita

Os fósseis carregam um grande número de informações sobre o nosso planeta, permitindo reconstruir as
antigas formas de vida e compreender como mudaram ao longo do tempo, a geografia - paleogeografia,
e as condições ambientais da Terra - paleoecologia e paleoclimatologia.
A presença de certos organismos fósseis em uma região, pode indicar por exemplo, a presença de mar
onde hoje é terra, ou vice-versa.
A paleoclimatologia traz uma contribuição indispensável ao conhecimento das grandes problemáticas
que o ser humano deve enfrentar, como por exemplo, o aquecimento global e as variações climáticas.
O estudo dos fósseis é ainda essencial para a datação relativa das rochas sedimentares que os contém bioestratigrafia e para interpretar o ambiente de deposição no qual se formaram estas rochas.
Não se trata só de satisfazer um puro desejo de conhecimento, mas de estudos com inúmeras aplicações
práticas, fundamentais na pesquisa do petróleo, por exemplo e no aproveitamento dos recursos minerais.
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O que são fósseis?
Fóssil é o resto de qualquer organismo que viveu em épocas passadas e conservou-se até hoje
no interior das rochas sedimentares. São também considerados fósseis, os traços das atividades
destes organismos, como por exemplo, rastros de vermes - icnofóssil e os escrementos - coprólitos.
As dimensões dos fósseis variam de milésimos de milímetros, só observáveis ao microscópio os microfósseis, até dezenas de metros como dos grandes dinossauros.
Os fósseis são a nossa janela para o passado. Permitem o aprendizado sobre a vida extinta, e os
ecossistemas de outras eras. Mas temos que aprender em primeiro lugar como os organismos vivos se
transformam em fósseis. O estudo do processo de fossilização é chamado tafonomia. Este processo inclui
tudo que acontece a um organismo após a morte. Nem todo organismo se transforma em um fóssil; de fato,
é incomum, porque os fósseis só se preservam sob determinadas condições. Especialmente rara, é a
preservação das partes moles dos organismos. Geralmente, os organismos que vivem dentro, ou próximos
da água são mais prováveis de serem preservados como fósseis do que os organismos que vivem na terra.
Isto é porque se formam mais rochas sob a água do que na terra. A Terra é geralmente um lugar de
destruição com o intemperismo e a erosão, e os organismos mortos são destruídos e não preservados.
A fossilização é um acontecimento raro, é um conjunto de processos químicos e físicos, graças aos quais
os restos dos organismos se transformam em fósseis. De todos os organismos que habitaram o planeta ao
longo do tempo, só uma pequena parcela fossilizou e, provavelmente, uma pequeníssima parte dos que
fossilizaram foi até agora descoberta e estudada.
Para que aconteça a fossilização é necessário que, após a morte, os restos sejam sepultados
imediatamente pelos sedimentos, a fim de protegê-los dos agentes que podem causar a destruição
como microorganismos responsáveis pela decomposição, animais predadores, das correntes aquáticas,
ondas e ventos, que provocam desgaste e fragmentação. As partes mais duras e resistentes como os
ossos, dentes, conchas e lignina da madeira, têm maior probabilidade de fossilizar do que as partes
moles que se decompõem mais rápido. Depois do soterramento sob uma camada mais ou menos
espessa de sedimentos, os restos dos organismos sofrem o mesmo processo que transforma os
sedimentos em rocha - a diagênese.
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O Tempo Geológico
O conceito de tempo acompanha o pensamento do homem desde a sua origem, pois sempre
relacionou o tempo aos diversos acontecimentos da sua história.
Ainda que seja relativamente simples relacionar a história humana e até construir um calendário,
para a história da Terra não é, contudo, tão fácil. Os eventos geológicos aconteceram e
acontecem num espaço de tempo muito longo que se quantifica em milhões de anos.
O Tempo Geológico é um conceito usado em Geologia e Paleontologia que indica o tempo
ocorrido entre a formação da Terra e o presente. Isso é uma espécie de calendário que serve para
ordenar os eventos geológicos. A história da Terra pode ser representada como um relógio onde o
Pré-Cambriano ocupa quase 90% do tempo geológico,
e o aparecimento do ser humano aconteceu um pouco antes
da meia-noite.
O Tempo Geológico se baseia em dois princípios. O primeiro, reconstruir a sucessão
de fenômenos em razão da sobreposição de camadas, onde as camadas mais
antigas estão embaixo e as mais jovens estão em cima. Se trata de uma lei universal
ainda que, na natureza, se encontram camadas mais antigas sobre mais jovens
devido a movimentos tectônicos. O segundo princípio se baseia na análise do
conteúdo fossilífero: camadas contendo fósseis iguais, ainda que de regiões
diferentes, têm a mesma idade.
A coligação entre o princípio da sobreposição e o princípio da sucessão faunística,
permitiu construir uma escala de Tempo Geológico usada mundialmente.
Com base nas diferentes faunas e floras fósseis, o Tempo Geológico é subdividido
em eras que são subdivididas em períodos, que são subdivididos em épocas.
As três grandes eras são: Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica.

Os nomes destas subdivisões, como Paleozóica, Mesozóica ou
Cenozóica, têm um significado. Por exemplo, zóica, se refere à vida
animal, paleo significa antigo, meso significa o meio, e ceno diz
respeito a recentes.
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Das algas unicelulares até as grandes florestas
Os primeiros testemunhos de vida sobre a Terra são do Pré-Cambriano. São microfósseis
unicelulares chamados estromatólitos. São estruturas sedimentares orgânicas, finamente
laminadas devido à atividade de micro organismos, como algas azuis e bactérias.
Os estromatólitos mais antigos são provenientes de camadas depositadas em mares rasos
há 3.500 milhões de anos.
estromatólitos
A vida evoluiu no mar com a diferenciação das algas e fungos. A grande diversificação das algas ocorreu
entre o Cambriano e o Siluriano, enquanto a conquista da terra firme aconteceu quando os vegetais
adquiriram condições para sobreviver em um ambiente diferente da água.

pteridófita
fóssil

pteridófita
atual

As primeiras floras terrestre apareceram
entre o Ordoviciano médio e Siluriano inferior
e provavelmente dominaram as pteridófitas.

No Devoniano aparecem as primeiras plantas
arbóreas e as primeiras florestas, que acabaram
dominando no Carbonífero. O Permiano sofre os
efeitos de uma glaciação. No início do Mesozóico,
surgem os primeiros mares entre os continentes
mas a flora continua sendo bem desenvolvidas nas
terras submersas. No Triássico, são evidentes as
conseqüências da glaciação permiana e da crise
geral no fim do Paleozóico. Desaparecem quase
todos os lepidodendrons, sigillarias e cordaitalis.

Lepidodendron

Sigillaria
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Cordaitali

Ainda no Triássico se expandem e se diversificam os ginkgoáceas, as
coníferas e as cicadáceas. Esta explosão de espécies no Triássico e
Jurássico define a Era das gimnospermas, que são plantas com sementes
não contidas em um ovário. No Triássico superior há um outro evento
importante, aparece a Sanmiguelia, considerada a mais antiga Angiosperma.

coníferas

bennettitales

cicadáceas

ginkgoáceas
Sanmiguelia
A flora do Jurássico é dominada pelas bennettitales, caytoniales,
ginkgoáceas, e coníferas. As araucárias tem uma distribuição
muito grande, sendo encontrado fósseis desde a Groenlândia
até a Antártica e, é neste período que a fauna terrestre,
dominada pelos grandes répteis é praticamente a mesma em
todo o planeta, indicando que as condições climáticas eram
semelhantes em toda a Terra.

No início do Cretáceo há uma rápida proliferação das angiospermas, as plantas com as
sementes dentro de um ovário, cuja principal característica são as flores.
Os últimos 65 milhões de anos correspondem à Era Cenozóica,
que compreende o Terciário e o Quaternário.
As regiões florísticas vão gradativamente assumindo uma
paisagem semelhante à de hoje.
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magnólia

Era Proterozóica: Início da Vida
3,5 bilhões a 543 milhões de anos
Os primeiros traços da vida apareceram há quase 3,5 bilhões de anos no
arqueano inferior. Entretanto, os fósseis claramente identificáveis são raros até o
arqueano superior, quando os estromatólitos se tornam comuns como registros
nas rochas. Sua importância para compreender a vida proterozóica é enorme.
estromatólitos
Os estromatólitos começaram a desaparecer há
aproximadamente 700 milhões de anos. Uma teoria para o seu declínio é que o
eukaryotes herbivorous, um protozoário, talvez a primeira forma de vida animal,
começou a se alimentar extensivamente de estromatólitos. Os estromatólitos
são fósseis raros após aproximadamente 450 milhões de anos.
O fóssil mais antigo que pode
eukaryotes
representar um organismo
macroscópico tem aproximadamente 2,1 bilhões de anos.
Diversos tipos de fósseis que representam organismos
multicelulares simples são encontrados no final do
Proterozóico. Estes fósseis são compressões pequenas e
escuras nas rochas, e podem representar algas. As algas
vermelhas e as verdes apareceram no Proterozóico,
provavelmente há 1 bilhão de anos.

Como era a vida há 560 milhões de anos?

As bactérias e as algas verdes eram comuns nos mares, como eram os "acritarchs
enigmatic" , algas unicelulares plantônicas. Mas este período marca também o
aparecimento de um grupo de fósseis conhecidos como “biota vendian” ou “fauna
Ediacara". Estes fósseis ainda não foram bem definidos; são ora considerados
como algas, ora como líquens ou protozoários gigantes, ou mesmo um reino
acritarchs
animal completamente diferente de qualquer forma de vida atual.
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ERA PALEOZÓICA - O Período Cambriano
543 a 490 milhões de anos
O período Cambriano é um marco importante na história da vida na Terra; é o período em que a maioria
dos principais grupos de animais aparecem primeiramente como registro fóssil. Este evento é chamado
“a explosão cambriana”, por causa da grande diversidade de organismos que apareceram num espaço
de tempo relativamente curto - 40 milhões de anos.
Durante o período Cambriano o mundo estava quase
todo coberto por mares,
braquiópoda
e os organismos existentes eram
inteiramente marinhos. No começo do período,
somente as esponjas e pequenos moluscos com
esqueletos estavam presentes, mas aproximadamente
pelo meio do Cambriano, ocorreu a diversificação da
fauna com conchas. Os organismos mais importantes
nas comunidades cambrianas incluia
trilobitas, archaeocyathids,
equinodermo
braquiópodes, moluscos,
e equinodermos. Ao menos quatro grandes extinções
ocorreram durante o Cambriano. A primeira extinção
conodonte
ocorreu no limite do Cambriano inferior. Durante este
trilobita
evento, o grupo mais antigo de trilobitas, os olnellids,
desapareceram assim como os archaeocyathids.
As três extinções restantes foram no Cambriano
superior afetando severamente
os trilobitas, braquiópodas
molusco
e conodontes.
archaeocyathid
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O Período Ordoviciano:

490 a 443 milhões de anos

No período Ordoviciano, ao norte do Trópico de Câncer era quase inteiramente oceano, e a maioria
da terras do mundo fazia parte do super-continente Gondwana. Durante todo o Ordoviciano,
o Gondwana se deslocou para o pólo sul e grande parte dele ficou debaixo d’água.
O Ordoviciano é mais conhecido pela presença de seus diversos invertebrados marinhos,
incluindo graptólitos, trilobitas, braquiópodas, e conodontes. A comunidade marinha típica
consistia destes animais, algas vermelhas e verdes, peixes primitivos, cefalópodes, corais,
crinóides, e gastrópodes. Recentemente, foram encontrados esporos que são similares
àqueles de plantas primitivas da terra, sugerindo que as plantas invadiram
braquiópoda
a terra neste período.
Do Ordoviciano superior ao médio, a Terra experimentou um clima mais suave com temperaturas amenas
e a atmosfera continha muita umidade. Entretanto, quando o Gondwana se estabeleceu finalmente no pólo sul
durante o Ordoviciano inferior, as geleiras predominaram, causando provavelmente as extinções maciças que
caracterizam o fim do Ordoviciano, em que 60% de todos os gêneros invertebrados marinhos e 25% de todas
as famílias foram extintos.

graptólito

trilobita
crinóides

coral

gastrópoda

cefalópoda
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O Período Siluriano:

443 a 417 milhões de anos

O Siluriano foi um período em que a Terra se submeteu a mudanças consideráveis que tiveram
repercussões importantes para o ambiente e a vida. O Siluriano testemunhou uma estabilização relativa
do clima geral da Terra, houve derretimento de grandes geleiras o que contribuiu para uma ascensão
substancial nos níveis dos mares.
Os recifes de corais fizeram sua primeira aparição durante este período,
e o Siluriano foi também notável na evolução dos peixes. São também
deste período as primeiras boas evidências preservadas da vida na terra
incluindo parentes das aranhas, centopéias, e de plantas vasculares, que
são plantas com tecidos especializados - xilema e fluema - para
transporte de água que alimentam as suas células.
corais
crinóide
No Siluriano ocorreram muitos eventos
biológicos significativos e as primeiras
evidências de vida em ambiente terrestre.
braquiópodas
Nos oceanos, se difundiram os crinóides,
proliferaram e se expandiram os
trilobita
braquiópodes, e os recifes de corais.
moluscos

conodontes
graptólito

estromatoporóide
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O período marca também
a propagação larga e rápida de peixes.
Outros fósseis marinhos encontrados
geralmente durante todo o Siluriano
incluem trilobitas, graptólitos,
conodontes, corais, stromatoporóides e
moluscos.

O Período Devoniano :

417 a 354 milhões de anos

As plantas vasculares mais antigas conhecidas são do Devoniano.
Archaeopteris
A vegetação do Devoniano inferior consistia primeiramente de plantas
pequenas. No fim do Devoniano apareceram as plantas com sementes e as primeiras
florestas. A Archaeopteris, é uma das primeiras árvores.
Também durante o Devoniano, dois principais grupos de animais dominaram na Terra. Os primeiros
tetrápodas, ou vertebrados terrestres, apareceram durante o Devoniano, incluindo insetos sem asas
e os aracnídios. Nos oceanos dominavam os braquiópodas.
placodermes orthoceras
Os crinóides, equinodermos, corais e amonites eram também comuns.
Muitos tipos novos de peixes apareceram. O Devoniano é também
notável pela diversificação rápida dos peixes. Os peixes ostracodermes
são comuns no Devoniano inferior. No Devoniano médio, aparecem os
placodermes, que eram peixes grandes e predadores. Neste período
ocorreu a ascensão dos primeiros sarcopterygiians, que evoluíram
tetrápoda
para os primeiros tetrápodas imediatamente antes do fim do Devoniano.
Durante o Devoniano, havia três
ostracodermes
massas continentais principais:
América do Norte e Europa estavam
crinóides
amonites
unidas e perto da linha do equador,
com grande parte das suas terras
sarcopterygiians
atuais debaixo dos mares.
Ao norte havia uma parcela da atual
Sibéria. Um continente composto da
América sul, África, Antártida, Índia, e
Austrália, dominava o hemisfério do
corais
sul.
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O Período Carbonífero:

354 a 290 milhões de anos

O termo “Carbonífero” vem da Inglaterra, e é relativo aos ricos depósitos de carvão que lá ocorrem.
Além das condições ideais para a formação de camadas de carvão, diversos eventos biológicos,
geológicos, e climáticos ocorreram durante este período. Uma das maiores evolucões no Carbonífero
foi o ovo do amniote, que permitiu a exploração de áreas emersas da Terra por determinados tetrápodas.
O ovo do amniote permitiu que os antepassados dos pássaros, dos mamíferos, e dos répteis
reproduzissem em terra. Geologicamente, as colisões de placas continentais produziram as montanhas dos
Apalaches nos Estados Unidos e os Montes Urais na Europa Oriental.
No começo do Carbonífero havia um clima mais uniforme, mais tropical e úmido durante todo o ano, do
que existe hoje. Estas observações são baseadas na comparação da morfologia das plantas que existem
nos registros fósseis, com as plantas atuais. A morfologia das plantas carboníferas assemelha-se às
plantas que vivem em áreas tropicais e suavemente temperadas de hoje. Esta uniformidade no clima pode
ter sido o resultado da grande extensão do oceano que cobriu a superfície inteira do globo à exceção de
uma pequena parte, onde formou-se o Pangea, o supercontinente maciço que existiu durante o Triássico e
o Paleozóico superior. As águas rasas, mornas e marinhas inundavam freqüentemente os continentes.
fenestellids
braquiópoda

bryozoa
foraminífera
Os bryozoas, particularmente fenestellids, eram abundantes neste ambiente, e o assoalho do oceano
era dominado por braquiópodas. Os trilobitas eram cada vez mais escassos, enquanto os foraminíferos
eram abundantes. Os peixes do Devoniano se extingüiram, sendo substituídos por peixes mais modernos.
Perto do fim do Carbonífero inferior, ocorreu o soerguimento e a erosão dos continentes, causando um
aumento no número de planícies e dos deltas atuais. O ambiente deltáico suporta poucos corais, crinóides ,
blastóides, cryozoas, e bryzoas, que eram abundantes no início do Carbonífero.
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........ainda no Carbonífero:

354 a 290 milhões de anos

No Carbonífero as florestas tornaram-se comuns e se espalharam pela Terra. As plantas sem
sementes, tais como lycopsids, eram extremamente importantes e a fonte preliminar do
carbono para o carvão que é característico deste período.
Os moluscos de água doce apareceram, junto com um aumento dos gastrópodes e dos
peixes ósseos. O movimento dos continentes diminuiu a área da costa e assim, o espaço
disponível para a vida marinha.
Os níveis dos mares em todo o mundo flutuou por causa da presença de duas grandes placas
de gelo no pólo sul que rebaixaram os níveis da costa, conduzindo à extinção maciça dos
lycopsids
invertebrados marinhos de águas rasas e ao aumento no habitat terrestre. Estes efeitos são
invertidos quando as geleiras começam a derreter, liberando as águas que tinham armazenado.
Os primeiros caracóis da Terra apareceram, e os
amphibiamus
insetos com asas que não podem se arquear para
trás, como as libélulas. Estes insetos, como as
milípedes, os escorpiões, e as aranhas tornaramse importantes no ecossistema.
milípedes
A tendência para a aridez do clima e um aumento no habitat terrestre, conduz à importância
crescente do ovo amniótico para a reprodução. O fóssil mais evoluído do amniote era o lagartoHylonomus, que se desenvolveu com os maxilares profundos, fortes e os membros delgados.
hylonomus
Os tetrápodas diversificaram-se durante o Carbonífero. Alguns peixes foram substituídos por
predadores grandes com caudas longas, membros curtos e as cabeças achatadas
tais como temnospondyls - Amphibiamus. O tetrápoda Anthracosaurus apareceu
durante o Carbonífero e foi seguido rapidamente pelo diapsids que se
dividiu em dois grupos: os répteis, os lagartos, e as serpentes
marinhas contra os archosaurs - crocodilos, dinossauros e pássaros.
Os synapsids fizeram também seu primeiro aparecimento assim como
os anapsids, embora os fósseis mais antigos desse grupo sejam do Permiano inferior.
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O Período Permiano:

290 a 248 milhões de anos

A distinção entre o Paleozóico e o Mesozóico é feita no fim do Permiano, quando houve uma extinção
maciça, a maior gravada na história da vida na Terra. Afetou muitos grupos de organismos em muitos
ambientes diferentes, mas afetou principalmente as comunidades marinhas, causando a extinção da
maioria dos invertebrados marinhos no período. Em terra, uma extinção relativamente menor dos diapsids
e synapsids conduziram ao que foi chamado a “Idade dos Dinossauros”.
A geografia global permiana incluía terra e água. No começo do Permiano, o movimento das placas da
crosta da Terra juntou tudo, fundindo em um supercontinente chamado de Pangea. Muitos dos continentes
de hoje faziam parte do Pangea, somente a Ásia era separada naquele tempo.
A maior parte da superfície da Terra era ocupada por um único oceano, conhecido como Panthalassa e
um mar menor ao leste do Pangea chamado Mar de Tethys. As regiões interiores deste vasto continente
estavam provavelmente secas e a glaciação diminuiu.

PANGEA
diapsids

sinapsids
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.......ainda no Período Permiano:

290 a 248 milhões de anos

Com a formação do supercontinente Pangea, a área continental ficou
maior que a área oceânica pela primeira vez na história geológica.
O resultado desta nova configuração global foi o desenvolvimento e a
diversificação da fauna de vertebrados terrestres e a redução das
comunidades marinhas. Entre a fauna terrestre foram afetados os insetos,
os anfíbios, os répteis e os therapsids. A flora terrestre era composta
predominantemente dos gymnospermas, incluindo as coníferas. A vida nos
mares era similar àquela encontrada nas comunidades devonianas médias.
A extinção maciça no Permiano eliminou 90 a 95% das espécies
trilobita
marinhas. Entre as vítimas marinhas e terrestres estavam
o foraminífera fusulinide, trilobitas, corais, blastóides, acanthodians,
placodermes, e pelycosaurus, que não sobreviveram além do Permiano.
corais

blastóides

therapsids

coníferas

fusulinide

placodermes acanthodians

Outros grupos que foram reduzidos substancialmente incluem:
ammonóides
bryozoas

pelycosaurus

ostracodas

eurypterids

tubarões
braquiópodas

crinóides
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equinodermos

ERA MESOZÓICA - O Período Triássico
248 a 206 milhões de anos

glossópteris

O Triássico foi um período de transição. Havia o supercontinente Pangea,
alterando a variação global do clima e do oceano.
O Triássico teve também a maior extinção na história da vida na Terra. dicynodontes
Os organismos do Triássico pertenciam a um dos três grupos:
sobreviventes da extinção Permo -Triássico, dos grupos novos que
floresceram momentaneamente, e dos grupos novos que foram dominantes
no mundo mesozóico. Os sobreviventes incluíam lycophytes, glossópteris e
dicynodontes. Os que foram dominantes no mundo mesozóico eram as
coníferas modernas, cycadáceas, e dinossauros .

lycophytes

Os Dinossauros sempre povoaram a imaginação do ser humano. A palavra dinossauro associa imagens
de monstros gigantescos, que governaram a terra por muito tempo, criando um reino de terror por uns
160 milhões anos, e então desaparecendo misteriosamente, deixando seus enormes ossos como
a evidência de sua existência. Qual é a verdade sobre os dinossauros?
O que a ciência moderna tem a dizer sobre os dinossauros?
Dinossauros foram animais que evoluíram em muitos tamanhos e formas. O termo foi inventado por Richard
Owen em 1842 para descrever estes “temíveis grandes répteis”, especificamente Megalosaurus, Iguanodon,
e Hylaeosaurus, os únicos três dinossauros conhecidos naquele tempo. As criaturas que conhecemos como
dinossauros, viveram do período Triássico - aproximadamente 225 milhões de anos atrás, até o fim da era
mesozóica - há aproximadamente 65 milhões anos; mas realmente vivem hoje através dos pássaros que
são seus descendentes.
hylaeosaurus
iguanodon
megalosaurus
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O Período Jurássico:

206 a 144 milhões de anos
peixes

No Jurássico, os grandes dinossauros herbívoros vagavam
pela terra, e também dinossauros carnívoros menores.
Nos oceanos dominavam os peixes, calamares, amonites, ichthyosaurus
ichthyosaurus e plesiosaurus. Haviam vertebrados que
amonites
voavam como os pterosauros e os primeiros pássaros.
Este foi o período Jurássico, que durou por 70 milhões de
anos da Era Mesozóica. O nome Jurássico vem das
Montanhas Jura entre a França e a Bélgica onde rochas
desta idade foram primeiramente estudadas.
Dilophosaurus

Apatosaurus

Triceratops
Allosaurus
Coelurosaurus
Stegosaurus
Tyrannosaurus

Archaeopteryx

Diplodocus

Brachiosaurus

plesiosaurus

calamares

O nome Jurássico ficou muito conhecido com o filme,
“Jurassic Park”. É verdadeiro que os dinossauros
dominaram a fauna da Terra — embora muitos dos
dinossauros caracterizados no filme, como o Triceratops
Rex e Tyrannosaurus Rex, não evoluíram até o Jurássico.
Os dinossaurus daquele tempo — de fato, os animais que
dominavam a Terra, eram os sauropodes gigantescos,
tais como, Diplodocus, Brachiosaurus e Apatosaurus.
Outros dinossauros herbívoros do Jurássico eram os
Stegosauros, os dinossauros predadores Carnosaurus
tais como, Allosaurus, Coelurosaurus pequenos e rápidos,
e Ceratosaurus tais como, o Dilophosaurus.
O Jurássico viu também surgirem os primeiros pássaros,
incluindo o Archaeopteryx, provavelmente o antepassado
do Coelurosaurian.
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O Período Cretáceo:

144 a 65 milhões de anos

O Cretáceo é citado geralmente como o último período da
“idade dos dinossauros”, mas isto não significa que novas
espécies de dinossauros não apareceram. Foi durante o
Cretáceo que surgiram os primeiros dinossauros
ceratopsian e pachycepalosaurid. Também durante este
tempo, são encontrados os primeiros fósseis de muitos
grupos de insetos, mamíferos modernos, pássaros, e as
primeiras plantas com flores. A separação do continente
Pangea, que começou a se dispersar durante o Jurássico,
continuou. Isto conduziu ao aumento nas diferenças
regionais das floras e faunas entre os continentes do norte
e do sul. O fim do Cretáceo trouxe a extinção de muitos
grupos antes bem sucedidos e diversos organismos, tais
como os dinossauros e amonites, e por outro lado, grupos
de organismos não tão expressivos ficaram dominantes.
A passagem do Jurássico para o Cretáceo, não foi
marcada por nenhuma grande extinção ou evolução das
diversidades de organismos. Dinossauros grandes e
pequenos se moviam através das florestas de
samambaias, cycadáceas e coníferas. Os amonites,
belemnites, outros moluscos e peixes, eram caçados por
répteis marinhos grandes e por pterosaurus. Os pássaros
se agitavam no céu. Contudo, no encerramento do
Cretáceo, surgiram as primeiras das muitas formas
de vida que seriam os papéis chaves no mundo
da Era Cenozóica.
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ceratopsian

samambaias

.....ainda no Cretáceo:

144 a 65 milhões de anos

Talvez o mais importante destes eventos, ao menos para a vida terrestre,
foi o aparecimento das primeiras plantas com flores, as angiospermas
ou as anthophytas. Ao mesmo tempo, muitos grupos modernos
de insetos se diversificaram, como as formigas e as borboletas.
Os gafanhotos e as vespas também apareceram no Cretáceo.
magnólia
Um outro inseto importante a evoluir foi a abelha, responsável
pela disseminação das plantas com flores.
O Cretáceo viu também
a primeira invasão
diatomácea das diatomáceas nos oceanos.
A mais famosa, se não a maior
de todas as extinções em grande
massa, marca o fim do período
Cretáceo, 65 milhões anos atrás.
plesiosaurus
Foi nesta grande extinção que
os dinossauros morreram, à exceção dos pássaros.
Outras linhagens de répteis marinhos, como os
ichthyosauros, plesiosauros, e mesosauros, foram
também extintos.
ichtyosauros

30

mesosauros

Era Cenozóica:

65 milhões de anos até o presente

O Cenozóico é a mais
recente das três Eras
principais da história
da vida na Terra.
O Cenozóico é
dividido em Terciário
e Quaternário .
A maior parte do
Cenozóico é o
Terciário,
de 65 milhões de
anos a 1,8 milhão
anos atrás.
O Quaternário inclui
somente os últimos
1,8 milhão de anos.
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Época do Paleoceno:

65 a 54,8 milhões de anos

Os primeiros 10 milhões de anos do Cenozóico.
Os mamíferos apareceram no Triássico mais ou menos ao mesmo tempo dos dinossauros.
Durante todo o Mesozóico, a maioria dos mamíferos eram pequenos, se alimentavam de insetos e tinham
uma vida noturna porque os dinossauros eram os organismos dominantes na Terra. Esta situação mudou
abruptamente 65 milhões de anos atrás, quando os dinossauros desapareceram, à exceção de seus
descendentes, os pássaros, provavelmente como resultado do impacto de um meteorito.
No começo do Paleoceno, o mundo não tinha praticamente grandes animais terrestres, o que foi importante
para o sucesso da evolução dos grandes mamíferos. Somente dez milhões de anos mais tarde, no fim do
Paleoceno, ocuparam uma grande parte dos nichos ecológicos vagos. Nesta época, dominavam a paisagem,
animais comedores de insetos e roedores. Os mamíferos de tamanho médio procuravam as florestas para buscar
alimentos, e os primeiros mamíferos grandes, surgiam na vegetação abundante.
Apesar da diversificação, a maioria dos mamíferos paleocenos estavam ainda em um nível primitivo da anatomia
em comparação aos de hoje.
Freqüentemente mostravam somente o primeiro estágio das especializações que caracterizam seus
descendentes, tais como dentes para um tipo especial de alimento
ou as adaptações dos membros para correr mais velozmente.
O começo da época seguinte, o Eoceno, trouxe uma
modernização importante desta fauna. Diversos grupos de
mamíferos com aparência mais moderna se espalharam sobre
o hemisfério do norte com o começo do declínio das formas
mais arcáicas. O Paleoceno foi um estágio importantíssimo na
história dos mamíferos. Infelizmente, os fósseis desta época
são escassos ou inteiramente desconhecidos em muitas
partes do mundo. Mesmo onde os fósseis ocorrem, a maioria
das espécies são identificadas somente por seus dentes
característicos, e os esqueletos somente para algumas espécies.
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Época do Eoceno :

54,8 a 33,7 milhões de anos

A Época do Eoceno é parte do Período Terciário na Era Cenozóica, e durou de
aproximadamente 54,8 a 33,7 milhões de anos atrás. Os fósseis mais antigos
conhecidos da maioria dos mamíferos modernos aparecem em um breve período
durante o Eoceno e todos eram pequenos, abaixo de 10 quilogramas.
Os grupos de ungulates modernos - Artiodactyla e Perissodactyla - foram
os mamíferos predominantes neste tempo.
O Eoceno inferior teve as mais altas temperaturas
de todo Cenozóico, acima de 30° C; baixas variações
de temperaturas de pólo a pólo; e precipitação elevada.
Existiam ligações de terra entre a Antártida e a Austrália,
entre América do Norte e Europa através da Goenlândia, e
provavelmente entre América do Norte e Ásia com o estreito de
Bering.
Perissodactyla
Artiodactyla
No Eoceno médio, a separação da Antártida e Austrália
criou uma passagem profunda de água entre aqueles dois
continentes. Isto mudou os padrões da circulação
das correntes oceânicas e no transporte do calor, resultando
no refriamento global observado no fim do Eoceno.
No Eoceno superior, a nova circulação dos oceanos resultou
em temperaturas mais baixas, com grandes variações e
sazonalidade em toda Terra.
As temperaturas mais baixas e a sazonalidade foram
responsáveis pelo aumento no tamanho do corpo
dos mamíferos, e causaram um avanço da vegetação de
savanas, e redução nas florestas.
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Época do Oligoceno:

33,7 a 23,8 milhões de anos

A Época do Oligoceno é parte do Período Terciário na
Era Cenozóica, e durou de aproximadamente 33,7 a 23,8
milhões de anos atrás. O Oligoceno teve uma extensão
relativamente curta, embora um grande número de
mudanças tenham ocorrido durante este tempo como o
aparecimento dos primeiros elefantes com presas, os
cavalos modernos, e o surgimento de gramíneas.

Devido à tendência de resfriamento durante todo o período
do Oligoceno, as vidas e os habitats de muitos organismos
foram afetados. Nos oceanos, os organismos marinhos
concentraram-se mais à linha do equador, mais morno, onde
as espécies poderiam melhor sobreviver.
A tendência de resfriamento foi também responsável pela reduzida
diversidade no plâncton marinho.
Na terra, os mamíferos tais como cavalos, cervos, camelos,
elefantes, gatos, cães, e os primatas começaram a dominar, exceto
na Austrália. A continuação da migração da fauna de mamíferos por
terra entre a Ásia e a América do Norte foi responsável pela
dispersão de diversas linhagens nos continentes novos.
Os raptores diurnos, tais como falcões, águias, e famílias de
roedores também apareceram primeiramente durante o Oligoceno.
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....ainda no Oligoceno:

33,7 a 23,8 milhões de anos

O Oligoceno foi marcado por uma grande quantidade de eventos
diferentes, desde o aparecimento de grupos novos como os elefantes,
ao declínio na diversidade das florestas de média a alta latitude.
Os “Micro-mamíferos” experimentaram um período
de diversificação, como os marsupiais na Austrália.
marsupiais
Na América do Norte, os cricetids - ratazanas
e hamsters - apareceram primeiramente
quando as dicotiledôneas mesotermais - um
grupo de plantas com flores - foram extintas.
A América do Sul tornou-se dominada por
florestas, e os primeiros primatas
apareceram na África. Os primatas
encontrados no sudeste da Ásia durante
este período, representam membros
primitivos dos primatas mais adiantados do
novo mundo e do velho mundo.
Na Europa ocidental, ocorreu uma mudança
extraordinária e repentina na fauna.
Este evento envolveu a imigração de muitas
espécies novas, de artiodactylos
e de perissodactylos, e da extinção
dos gêneros rhinocerotoids, chalicotheriids,
anthracotheres, e tayassuids.
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Época do Mioceno:

23,8 a 5,3 milhões de anos

O Mioceno foi um período de clima mais morno do que no Oligoceno ou Plioceno.
É particularmente notável o aparecimento de dois ecossistemas principais de florestas e campos.
Os padrões globais de circulação mudaram, isolando a Antártida e estabelecendo uma circulação polar do
oceano permitindo a formação das calotas polares. Do mesmo modo, a placa africana-arábica juntou
a Ásia, fechando a passagem do oceano que tinha separado a África da Ásia, trazendo um número de
migrações de animais.
lontra marinha
Desmostylia
O Mioceno é mais
semelhante aos dias atuais
do que a maioria dos outros
períodos do tempo
geológico. Muitas das
espécies fósseis deste
tempo têm representantes
próximos vivos hoje.
No Mioceno se expandiram sistemas abertos de vegetação, tais como desertos, tundras, e pastos e a
diminuição da vegetação mais fechada, como as florestas. Isto conduziu a uma rediversificação de
ecossistemas temperados e de muitas mudanças morfológicas nos animais.
Novos mamíferos e pássaros se desenvolveram, como herbívoros, mamíferos e pássaros predadores
grandes, ou pequenos pássaros e roedores velozes.
Além das mudanças em terra, os novos ecossistemas marinhos levaram ao desenvolvimento de novos
organismos. As lontras marinhas apareceram pela primeira vez, e os mamíferos Desmostylia foram extintos.
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Época do Plioceno:

5,3 a 1,8 milhões de anos

No Plioceno houve um resfriamento global após o
aquecimento do Mioceno. O refriamento e as secas
podem ter contribuído para a enorme propagação dos
pastos e das savanas.
A época foi marcada por um número de eventos
tectônicos significativos que criou a paisagem que
conhecemos hoje. A junção das placas tectônicas da
América do Norte e da Ámérica do Sul foi causada
por um deslocamento da placa do Caribe, que se
moveu ligeiramente para leste e deu forma a uma
ponte de terra formando o istmo do Panamá.
Australopithecus
A conexão entre a América do Norte istmo do Panamá
e a América do Sul teve impactos
significativos na flora e na fauna. O primeiro destes
ocorreu em terra: a criação do istmo permitiu a
No Plioceno os animais desenvolveram dentes
migração das espécies entre os dois continentes.
maiores apropriados para se alimentarem de pasto.
Isto conduziu a uma migração do tatu, bicho preguiça, Também, as pernas mais compridas que permitiram
gambá, e dos porcos-espinho do norte para o sul e a percorrer distâncias mais longas à procura de novos
uma invasão de cães, gatos, ursos e cavalos no
alimentos e para detectar e escapar de predadores.
sentido oposto. Em segundo, a junção das duas
Foi também durante este tempo que alguns macacos
placas tectônicas conduziu também à mudanças no saíram de cima das árvores e começaram a
ambiente marinho. Um ambiente com espécies
aparecer nas planícies da África. Acredita-se que o
interagindo por bilhões de anos, agora separou-se
Australopithecus evoluiu no Plioceno Superior.
nos oceanos Atlântico e Pacífico.
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......ainda no Plioceno:

5,3 a 1,8 milhões de anos

Durante o Plioceno as placas tectônicas da India e da Ásia também colidiram, e formaram as montanhas
do Himalaia. Na América do Norte, formaram-se os Apalaches e na Europa, os Alpes, que foram dobrados
e empurrados.
Alpes

Apalaches

Himalaia

No decorrer do Plioceno, o clima global tornou-se mais frio e árido. O começo da época viu grandes
flutuações na temperatura. Este refriamento a longo prazo, começou no Eoceno e continuou até a idade
do gelo do Pleistoceno. Durante o Plioceno, as grandes calotas de gelo polares uniram-se e a Antártida
transformou-se no continente gelado que é hoje. É incerto o que causou este resfriamento do clima do
começo ao fim do Plioceno. As mudanças na quantidade de calor transportada pelos oceanos;
concentrações mais elevadas de gases na atmosfera ou também o levantamento das montanhas do
Himalaia, podem ter contribuido para acelerar o processo de resfriamento.
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Época do Pleistoceno:

1,8 milhão a 10 mil anos atrás
O mamute, encontrado
na Rússia, foi um dos
maiores mamíferos da
Terra no Pleistoceno, o
período de tempo que
mediu de 1,8 milhão a
10.000 anos atrás.

Os biotas pleistocênicos eram extremamente parecidos aos
modernos — muitos gêneros e espécies de coníferas, musgos,
plantas com flores, insetos, moluscos, pássaros, mamíferos, e
outros sobrevivem hoje. O Pleistoceno foi caracterizado também
pela presença de grandes mamíferos terrestres e de pássaros.
Os mamutes e seus primos, os mastodontes, os bisontes, os
tigres dentes-de-sabre, as preguiças gigantes, e muitos outros
mamíferos grandes caracterizavam os habitats
na América do Norte, Ásia, e Europa.
Os cavalos e os camelos nativos galopavam
através das planícies. Os pássaros gigantes
teratorn com envergadura das asas de quase
oito metros, eram aves de rapina. No final do
Pleistoceno, todas estas criaturas foram
extintas.

mamute

mastodonte

Foi durante o Pleistoceno que ocorreram os
episódios mais recentes de resfriamento
global, ou idades do gelo. Muitas das zonas
temperadas do mundo foram alternadamente
cobertas por geleiras durante períodos frios e
descobertas durante os períodos interglaciais,
mais quentes, em que as geleiras recuaram.
Teria isto causado as extinções no
Pleistoceno? Provavelmente não; os
mamíferos gigantes do Pleistoceno resistiram
a diversas variações do clima.

tigre dente-de-sabre

preguiça gigante

Os cavalos que vivem hoje nas Américas são
descendentes dos animais que migraram da
Europa em outras épocas.
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...ainda no Pleistoceno:

1,8 milhão a 10 mil anos atrás

O Pleistoceno viu também a evolução e a expansão da
nossa própria espécie, o Homo Sapiens, e pelo fim do
período, seres humanos tinham se espalhado na maior parte
do mundo. De acordo com uma teoria controversa, proposta
primeiramente nos anos 60, a caça humana no final do
Pleistoceno teria causado ou contribuído com a extinção de
muitos dos mamíferos gigantes.

Muitos paleontólogos estudam fósseis
pleistocênicos a fim de compreender os
climas do passado. Além do Pleistoceno
ser uma época durante a qual os climas
e as temperaturas variavam fortemente,
Ramapiteco
Australopitecus
os fósseis são abundantes, bem
Homo habilis
preservados, e podem ser datados
Homo herectus
muito precisamente.
Homo sapiens
Homo sapiens neandertalensis
Diatomáceas, foraminíferas, e pólens
É verdade que a extinção de grandes animais em diferentes continentes está
das plantas, são abundantes e
relacionada com a chegada dos seres humanos, mas seriam os caçadores
informativos sobre paleoclimas. Hoje, há
humanos suficientemente numerosos e avançados ao ponto de exterminar
um interesse sobre futuras mudanças do
uma espécie inteira? Também tem a hipótese que alguma doença exterminou
clima, por causa do aquecimento global
espécie após espécie no Pleistoceno. Talvez a causa real da extinção seja
uma combinação destes fatores.
e como isto nos afetará.
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Época do Holoceno:

os últimos 10.000 anos

O Holoceno é o nome dado aos últimos 10.000 anos da história da Terra — desde o fim da última época
glacial, ou “idade do gelo”. A partir de então, só houve variações em pequena escala do clima — “pequena
idade do gelo” entre aproximadamente 1200 e 1700 anos — mas no geral, o Holoceno foi um período
relativamente quente dentre entre as idades do gelo.
O Holoceno testemunhou toda a história da
humanidade e a ascensão e queda de todas as suas
civilizações.
O ser humano influenciou extremamente o ambiente
nesta época.
Todos os organismos influenciaram seus ambientes
em algum grau, mas poucos mudaram tanto o globo
e tão rapidamente, como a nossa espécie está
fazendo.

A maioria dos cientistas concorda que a atividade
humana é responsável pelo "aquecimento global,”
um aumento nas temperaturas globais médias.
A destruição do habitat, a poluição, e outros fatores
estão causando uma extinção maciça de espécies
de plantas e animais; de acordo com algumas
projeções, 20% de todas as espécies
de organismos vivos na terra serão extintos
dentro dos próximos 25 anos.
Contudo o Holoceno viu também o grande desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia humana, usados para compreender
as mudanças que vemos, predizer seus efeitos, e cessar ou melhorar os danos causados à Terra.
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LEGISLAÇÃO SOBRE SÍTIOS FOSSILÍFEROS
A LEGITIMIDADE JURÍDICA AO TRATAR OS FÓSSEIS COMO “MONUMENTOS
CULTURAIS” ESTÁ BASEADA EM SUA IMPORTÂNCIA CIENTÍFICA E INTERESSE PARA
O PÚBLICO. (RUPERT WILD 1988)
Desde a publicação do Decreto-Lei no 25 de 30/11/1937, que trata do patrimônio artístico e histórico
(o qual considera que monumentos naturais de feição notável são sujeitos ao tombamento), existe amparo
legal para a proteção dos jazigos fossilíferos brasileiros. Na Constituição do Brasil de 1969 o artigo 180
determinava que estariam “sob proteção especial do poder público os documentos, as obras e os locais de
valor histórico ou artístico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas
arqueológicas”.
A atual legislação (Decreto-Lei 4.146 de 1942, Constituição de 1988, Portaria no 55 de 14/03/1990 do
Ministério da Ciência e Tecnologia e Lei 8.176 de 08/02/1991), é sistematicamente omitida nas questões
relativas à proteção dos sítios naturais e depósitos que contenham fósseis. Fica a impressão de inexistência
de meios legais para fiscalização, apreensão dos fósseis, e punição dos responsáveis pela depredação de
nosso patrimônio natural. A seguir são indicados os textos da legislação brasileira aplicados à questão da
proteção dos depósitos fossilíferos.
DECRETO-LEI 4.146 de 1942
Tendo em vista a sugestão do paleontólogo Lewllyn Ivor Price (do Departamento Nacional da Produção
Mineral), o presidente Getúlio Vargas sensibilizado com a questão da preservação dos fósseis, assinou este
decreto-lei, que dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos (segundo informação pessoal de
Diógenes de Almeida Campos).
O artigo primeiro considera que “os depósitos fossilíferos são propriedade da Nação, e, como tais, a
extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura”.
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É interessante notar que durante muito tempo este Decreto-Lei foi distribuído pelo DNPM com a seguinte
nota explicativa: “Assim, pois, todo o particular que, sem licença expressa do Departamento Nacional da
Produção Mineral, do Ministério da Agricultura, estiver explorando depósitos de fósseis, estará sujeito a
prisão, como espoliador do patrimônio científico nacional”.
DECRETO No 72.312 DE 31 DE MAIO DE 1973
Este decreto promulgou a Convenção sobre as medidas a serem adotadas para proibir e impedir a
importação, exportação e transferência de propriedades ilícitas dos bens culturais, seguindo as
determinações da Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO), reunida em Paris de 12 de outubro a 14 de novembro de 1970.
Os fósseis, objetos de interesse paleontológico, estão abrangidos no Artigo 1o, alínea “a” dessa Convenção,
que estabelece as medidas para proibir e evitar a importação, exportação e transferência de propriedades
ilícitas de bens culturais.
ARTIGO 1:
“Para os fins da presente Convenção, a expressão “bens culturais” significa quaisquer bens que, por motivos
religiosos ou profanos, tenham sido expressamente designados por cada Estado como de importância para
a arqueologia, a história, a literatura, a arte ou a ciência, e que pertençam às seguintes categorias:
a) as coleções e exemplares raros de zoologia, botânica, mineralogia e anatomia, e objetos de interesse
paleontológico.”
Assim sendo, a remessa de qualquer fóssil ao exterior pela compra ilegal por museus, universidades e
colecionadores particulares está em desacordo com esta convenção assinada por países componentes da
ONU e promulgada pelo decreto-lei no 72.312 de 31/05/73.
DECRETO No 98.830 DE 30 DE JANEIRO DE 1990
Este decreto sujeita as atividades de campo, para coleta de materiais (inclusive espécimes biológicos e
minerais) por pessoa natural ou jurídica estrangeira ao controle do Ministério da Ciência e Tecnologia (atual
Secretaria Especial da Ciência e Tecnologia), a qual deve avaliar, autorizar, assim como supervisionar e
analisar os resultados dos trabalhos de coleta.
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O artigo 13, alínea V nos indica que:
“Artigo 13 - Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal, a infração às normas deste Decreto poderão
importar, segundo a gravidade do fato: (...)
V - A apreensão e a perda do equipamento utilizado nos trabalhos, bem assim do material coletado, nos
termos da legislação brasileira em vigor”
DECRETO-LEI No 4.146 - DE 4 DE MARÇO DE 1942
Dispõe sobre a proteção dos depósitos fossilíferos
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
Art. 1o Os depósitos fossilíferos são propriedade da Nação, e, como tais, a extração de espécimes fósseis
depende de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Independem dessa autorização e fiscalização as explorações de depósitos fossilíferos
feitas por museus nacionais e estaduais, e estabelecimentos oficiais congêneres, devendo, nesse caso,
haver prévia comunicação ao Departamento Nacional da Produção Mineral.
Art. 2o Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 4 de março de 1942. 121o da Independência e 54o da República.
GETÚLIO VARGAS
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SENADO FEDERAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 245, DE 1996
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais e de Educação, cabendo a
esta última a competência terminativa, nos termos do Art. 49, “A”, do Regimento Interno)
São lido os seguintes:
Dispõe sobre a proteção ao patrimônio fossilífero, em conformidade com o art. 216, inciso V da
Constituição Federal, e dá outras providências.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Art. 1o Os depósitos fossilíferos existentes em território nacional e os fósseis nele coletados são bens da
União, constituindo-se patrimônio cultural e natural brasileiro e sua proteção e utilização obedecerão aos
seguintes princípios:
I - geração de conhecimentos científicos sobre o patrimônio fossilífero do País, cabendo ao poder público
dar prioridade e incentivos ao fortalecimento da capacidade científica nacional nessa área;
II - responsabilidade solidária do poder público federal, estadual, municipal e do Distrito Federal nas ações
de fiscalização e proteção do patrimônio fossilífero, nos termos do art. 216, §1o da Constituição Federal e
desta lei;
III - consideração dos aspectos cultural, histórico, científico, ambiental e social em quaisquer decisões do
poder público que digam respeito, direta ou indiretamente, ao patrimônio fossilífero;
IV - envolvimento da população na proteção do patrimônio fossilífero, por meio de facilidades no acesso à
informação e criação de oportunidades sócio-econômicas vinculadas àquela proteção;
V - valorização do patrimônio fossilífero brasileiro, por meio de divulgação e ações educativas destinadas
à conscientização da sociedade.
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CAPÍTULO II
Das definições
Art. 2o Para efeitos desta lei, entende-se por:
I - Fóssil: qualquer registro de vida pré-histórica preservado em rocha, inclusive partes de organismos, suas
atividades fisiológicas, tais como ovos e coprólitos, bem como pegadas e pistas;
II - depósito fossilífero: qualquer ocorrência de fóssil, conhecida ou não;
III - sítio fossilífero: local de ocorrência de depósito fossilífero;
IV - patrimônio fossilífero: o conjunto de depósitos fossilíferos existentes no País;
V - Monumento Natural: unidade territorial de conservação ambiental e cultural, que tem por objetivo básico
preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica.
CAPÍTULO III
Dos Sítios Fossilíferos
Art. 3o Todos os sítios fossilíferos podem ser declarados Monumentos Naturais e estão classificados em:
I - abertos: quando o objetivo de conservação de fósseis for compatível com atividades controladas de
pesquisa e visitação;
II - de proteção integral: quando características especiais dos sítios fossilíferos, cientificamente
comprovadas, justificarem o seu uso exclusivo para pesquisa.
Parágrafo único. Os critérios para classificação de sítios deverão considerar:
I - contribuição ao avanço do conhecimento científico;
II - preservação do equilíbrio ecológico;
III - potencial de reativação econômica das regiões nas quais a existência de patrimônio fossilífero favoreça
a criação de atividades não predadoras a ele relacionadas, especialmente o turismo científica e
ecologicamente orientado;
IV - preservação de bens relevantes associados, especialmente cobertura vegetal e recursos hídricos;
V - representatividade da área nos contextos geológicos regional, nacional e mundial.
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CAPÍTULO IV
Do acesso ao patrimônio fossilífero
Art. 4o A pesquisa e coleta de material fóssil em território brasileiro deverão ser previamente autorizadas
pela autoridade competente, aplicando-se a legislação federal sobre coleta de dados e materiais científicos
por estrangeiros e devendo da documentação exigida constar, no mínimo:
I - identificação circunstanciada da área que será objeto do trabalho para o qual é solicitada a autorização;
II - descrição dos métodos, técnicas e instrumentos a serem utilizados;
III - indicação do destino do material coletado e explicitação dos objetivos do trabalho;
IV - identificação dos requerentes, bem como comprovantes de sua qualificação profissional.
Parágrafo único. As instituições de ensino superior e pesquisa brasileiras estão dispensadas dessas
exigências, devendo apresentar anualmente, à autoridade competente, relatório sobre suas atividades em
sítios fossilíferos.
Art. 5o Fica proibida a transferência de fósseis para o exterior, nos termos do art. 10 desta Lei, exceto
quando se destinarem a museus ou instituições de ensino e pesquisa reconhecidos pelos respectivos
governos nacionais e cuja idoneidade científica e ética seja atestada pelas entidades representativas da
comunidade científica brasileira dos ramos da Paleontologia ou da Geologia, observadas as seguintes
condições:
I - co-participação, por meio de acordo de cooperação técnica e científica, na coleta e classificação do
material a ser transferido, de museus ou instituições de ensino superior e pesquisa brasileiros, cuja
idoneidade científica e ética seja atestada pelas entidades nacionais representativas da comunidade
científica dos ramos da Paleontologia ou da Geologia;
II - triagem prévia, por parte da instituição brasileira co-participante, do material coletado a ser transferido,
devendo ser retidos necessariamente os holótipos e síntipos e exemplares de parátipos e lectótipos.
Parágrafo único. Os fósseis retidos na forma do inciso II deste artigo ficarão depositados nas instituições
brasileiras co-participantes ou em instituições públicas brasileiras de ensino ou pesquisa federais, estaduais
ou municipais.
Art. 6o Exemplares de fósseis existentes em instituições particulares de ensino e pesquisa no país são
considerados parte do patrimônio público, nos termos do art. 1o desta Lei e, como tal, devem ser objeto de
comunicação à autoridade competente.
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Parágrafo único. Em caso de encerramento de atividades ou quaisquer alterações nas finalidades das
instituições de que trata o caput, os exemplares de fósseis lá existentes deverão ser encaminhados a
instituições públicas de ensino superior ou pesquisa federais, estaduais ou municipais.
Art. 7o A realização de obras potencialmente causadoras de impacto nos sítios fossilíferos e a exploração
de rochas, por meio de lavras mecanizadas ou manuais, deverão ser autorizadas e acompanhadas pela
autoridade competente, nos termos desta Lei e das legislações ambiental e de mineração pertinentes.
§1o A obra ou lavra poderá ser embargada se prejudicar o patrimônio fossilífero, a critério da autoridade
competente;
§2o É obrigatória a comunicação à autoridade competente municipal, estadual ou federal, de descoberta
de depósito fossilífero.
CAPÍTULO V

Das Sanções Penais e Administrativas
Art. 8o Constitui crime comercializar fósseis.
Pena - detenção de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.
Art. 9o Constitui crime transferir ou adquirir fósseis por meios diversos da comercialização, ressalvado o
disposto no art. 4o desta Lei.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
Art. 10o Constitui crime a transferência de fósseis para o exterior.
Pena - detenção de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa.
Art. 11o Constitui crime transportar ou reter fósseis em desacordo com os termos desta Lei.
Pena - detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.
Art. 12o Se o crime é culposo a pena é diminuída de um a dois terços.
Art. 13o O Poder Executivo regulamentará o sistema de sanções administrativas que se deverão aplicar
aos infratores desta Lei, incluindo, necessariamente:
I - apreensão definitiva do material coletado, assim como de materiais e equipamentos na ação irregular;
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II - cancelamento da permissão ou licença para acesso a sítios fossilíferos;
III - proibição de concessão de novas permissões ou licenças para acesso a sítios fossilíferos em todo o
território nacional; IV - aplicação de multas cumulativas e proporcionais ao número de peças apreendidas.
Art. 14o A autoridade competente observará, ao aplicar as sanções administrativas ou penais:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a conservação do
patrimônio fossilífero nacional; II - os antecedentes do agente infrator quanto ao cumprimento da legislação
de proteção ao patrimônio fossilífero.
Art. 15o É circunstância atenuante da pena a colaboração, por parte do agente infrator, com os agentes
encarregados da vigilância e proteção do patrimônio fossilífero.
Art. 16o São circunstâncias agravantes da pena:
I - reincidência nos crimes contra o patrimônio fossilífero;
II - ter o agente cometido a infração;
a) induzindo ou coagindo outrem para a execução material da infração;
b) atingindo áreas declaradas Monumentos Naturais fossilíferos incluídos na categoria de proteção integral,
nos termos do art. 3o desta Lei;
c) mediante fraude ou abuso de confiança;
d) facilitada por funcionário público no exercício de suas funções.
Art. 17o A pena de multa não deverá ser inferior ao benefício econômico previsivelmente esperado pelo
infrator com sua atividade ou conduta.
§1o A pena de multa poderá ser aumentada até 100 (cem) vezes, se a autoridade considerar que, em
virtude da situação econômica do agente, é ineficaz, ainda que aplicada no seu valor máximo;
§2o A regulamentação desta lei estabelecerá os critérios para perícia e cálculo da pena de multa, bem
como para sua revisão periódica, com base nos índices constantes da legislação pertinente.
Art. 18o Na regulamentação desta Lei, o Poder Executivo definirá os órgãos públicos responsáveis pelo
seu cumprimento, atribuindo-lhes poder de polícia.
Art. 19o Independentemente das sanções e penas estabelecidas nesta Lei, aplicam-se às infrações contra
o patrimônio fossilífero brasileiro, no que couber, as sanções e penas de que tratam as legislações
ambiental e de proteção ao patrimônio cultural do País.
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CAPÍTULO VI
Disposições Finais
Art. 20o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias após sua publicação.
Art. 21o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
JUSTIFICATIVA
Em 4 de março de 1942, o decreto-lei no 4.146, assinado pelo então Presidente Getúlio Vargas,
estabeleceu:
Art. 1o Os depósitos fossilíferos são propriedade da Nação e, como uns, a extração de espécimes fósseis
depende de autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional da Produção Mineral, do
Ministério da Agricultura.
Parágrafo único. Independem dessa autorização e fiscalização as explorações de depósitos fossilíferos
feitas por museus nacionais e estaduais e estabelecimentos oficiais congêneres, devendo nesse caso,
haver prévia comunicação ao Departamento Nacional da Produção Mineral.
Parcimoniosa, insuficiente, ultrapassada, essa é até hoje a legislação de proteção ao importantíssimo
patrimônio fossilífero brasileiro. Nesses quase cinqüenta e cinco anos, desde a publicação do decreto,
chama a atenção a contradição entre a relevância científica e cultural desse patrimônio e a ineficácia das
medidas para preservá-lo.
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