








1 - Morte 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, e através do 
desgaste das rochas, o fóssil fica 
exposto novamente à superfície. 

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



Existência de partes duras (ossos, dentes, carapaças) na constituição dos 
seres vivos – as partes moles são rapidamente decompostas; 

Habitat (a fossilização ocorre mais frequentemente em ambientes aquáticos) – 
há maior protecção contra os agentes atmosféricos; 

Condições ambientais: temperaturas e humidade baixas dificultam a 
decomposição; 

Rapidez no soterramento dos restos mortais por sedimentos; 

Tipo de sedimentos que cobrem os restos mortais (devem ser finos e impermeáveis) 





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: 
   Insetos conservados em âmbar. 
   Mamutes conservados no gelo. 



Conservação em âmbar 



Mamute conservado no gelo 

      Este animal encontrado na Sibéria é um Mamute, uma espécie de 
elefante pré-histórico. 

      O animal é do sexo masculino e encontra-se em bom estado, por 
isso os cientistas optaram por levar o exemplar para uma caverna 
localizada em Khatanga na Sibéria, onde a temperatura se mantém 

sempre abaixo de 0 ºC.  



2 - Moldagem  

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.  



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 



Moldagem  

Molde Externo                                             

Molde Externo                                            

Molde Interno                                             

Molde  

Interno                                            



3 - Mineralização  

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, como a calcite e a sílica, ficando o ser 
vivo transformado em “pedra”.  



Mineralização  

Trilobite 
   Amonite 

Cabeça de dinossauro 

mineralizada 



Mineralização  

Troncos 

petrificados 



Constituem o tipo de fossilização mais abundante.  

São vestígios da atividade dos seres vivos, 
impressos nas rochas.  

Fornecem informações importantes sobre o modo 
de vida dos seres vivos.  

Podem ser: 
   Pegadas de dinossauros (locomoção) 
   Fezes fossilizadas- coprólitos (alimentação) 
   Ovos fossilizados (reprodução) 

Marcas de atividade  



Pegadas de dinossauros  



Ovos fossilizados  



Fezes fossilizadas - Coprólitos  

Tartaruga do período Miocénico 

Dinossauro herbívoro       do período Jurássico 



Importância do estudo dos 
fósseis 

Conhecer os seres vivos do passado 

Conhecer o ambiente em que viveram 

Conhecer a evolução dos seres vivos 



Formações Geológicas 

Fósseis de 
idade 

Fósseis de 
fácies 

(ambiente) 

 Datar as rochas 
 Datar eventos geológicos 



Fósseis de idade 

Caraterísticas dos seres vivos 

Terem vivido durante um curto período 
de tempo geológico 
 
Terem povoado uma grande área 
geográfica 
 
Terem existido em grande abundância 



Fósseis vivos  

São seres vivos que existem desde há muitos 
milhões de anos.  

Actualmente existem fósseis destes seres e 
também existem exemplares vivos. 

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



Fósseis vivos  

Celacanto 

Latimeria 
chalumnae  



Fósseis vivos  

Gingko 

Gingko biloba L. 



Fósseis vivos  

Nautilus sp. 



Fósseis vivos  

Caranguejo-ferradura 

Limulus polyphemus L. 



 Permitem estudar a evolução da vida na Terra 

 Permitem datar as rochas e determinar ambientes antigos. 

Fóssil de Idade Fóssil de Fácie 

Coral 

500 M.a. – actualidade 

Vivem apenas em ambientes 
de águas calmas, quentes e 

pouco profundas 

Amonite 

248 M.a. – 66 M.a. 



Grandes etapas da história 
da Terra 

Os paleoambientes permitem reconstituir 
a História da Terra 

 

Distribuição dos continentes 

Distribuição dos oceanos 

Extensão de mares antigos 

Variações climáticas 



Princípios fundamentais da 
geologia 

Das causas atuais (uniformitarismo) 
 
Da horizontalidade inicial 
 
Da sobreposição dos estratos 
 
Da identidade paleontológica 



Princípio das causas 
atuais 

Este principio afirma que os fenómenos 
geológicos existentes na atualidade são 
idênticos aos que ocorreram no passado e 
também que os acontecimentos geológicos do 
passado, explicam-se através dos mesmos 
processos naturais que se observam na 
atualidade. 



Princípio da horizontalidade 
inicial 

Este princípio estabelece que as camadas 
de sedimentos são originalmente depositados 
horizontalmente. O princípio é importante 
para a análise do estrato geológico. O 
estrato, a quando a sua formação, é 
horizontal e paralelo à superfície de 
deposição.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sedimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrato_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrato_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrato_geol%C3%B3gico


Princípio da sobreposição dos 
estratos 

Numa série de estratos, qualquer estrato é 
mais recente do que os estratos que estão 
abaixo dele e mais antigo do que os estratos 
que a ele se sobrepõem. Por vezes, surgem 
superfícies de descontinuidades onde 
ocorreram eliminação de determinados 
estratos, devido, por exemplo, à erosão. 



O princípio da identidade paleontológica, admite que 
os grupos de fósseis aparecem numa ordem definida 
e que se pode reconhecer um período do tempo 
geológico pelas características dos fósseis. Estratos 
que apresentem fósseis idênticos são da mesma 
idade. Estes são fósseis de idade, correspondentes a 
seres vivos que viveram durante intervalos de tempo 
curtos e que tiveram uma grande área de dispersão. 

Principio da identidade 
paleontológica 



   Todas as estruturas que intersetam 

formações (intrusões magmáticas, 

falhas) são mais recentes. 

 Princípio da intercepção  



 Um fragmento que incorpora 

num outro é mais recente. 

 Princípio da inclusão 



Uma intrusão magmática, um filão (ocre) que interseta o calcário 

(cinzento), sendo este mais antigo. Praia do Abano-Guincho 







DOBRAS 



FALHAS 





Como datar os principais 
acontecimentos da história da 

Terra? 



Datação relativa 

São as rochas sedimentares que estão na base da datação relativa. 

 

Para este método de datação, os fósseis de idade são muito importantes 

assim como há que ter em conta o princípio de sobreposição (lei de Steno), 

o Princípio da identidade paleontológica, o principio da intercepção e o 

princípio da inclusão. 

 

-As rochas têm a mesma idade dos fósseis que contém. 

 

-Um fóssil de idade corresponde a seres que viveram um curto espaço de 

tempo geológico e que tiveram uma grande distribuição geográfica. Ex: 

trilobite 

Na datação relativa dizemos que uma rocha é mais 

antiga ou mais recente que outra. 

http://www.classzone.com/books/earth_science/terc/content/visualizations/es2902/flash/es2902_uncomformity.swf 



Devido ao avanço da Ciência e à descoberta da 

radioatividade é possível datar as rochas em unidades de 

medida, normalmente milhões de anos. Enquanto que na 

datação relativa dizemos que uma rocha é mais antiga ou 

mais recente que outra, neste tipo de datação atribuímos 

uma idade (ex: a rocha tem 260 Ma). 

Datação absoluta ou radiométrica 




