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Segredos dos zircões! 

Cientistas da Universidade de Stanford e da Califórnia, em Los Angeles, afirmam ter 
recolhido recentemente 10 mil cristais de zircão com bilhões de anos de idade, em Jack 
Hills, na Australia Ocidental, que contem depósitos de carbono de 4,1 bilhões de anos. 
 
A descoberta  sugere que a vida na Terra pode ter começado nessa data, que corresponde 
a 300 milhões de anos antes do que se pensava 

Publicado em outubro/2015 



Atmosfera primordial – segunda fase 

Depois de perder a maior parte de seu H e He, a 

atmosfera primordial se formou dos gases liberados pelos 

magmas: 

• principalmente H2O (água) e CO2 (dióxido de carbono) 

• pequenas quantidades de N2 e sulfatos e outros gases 

 

• H e He devem ter sido eliminados pelos raios cósmicos 

e/ou dispersados pela baixa gravidade da Terra 

(metano) 

(Amônia) 



Teoria da Abiogênese 

Explica a origem da vida de forma 
espontânea. 

Foi proposta pelo médico-alquimista belga 



Teoria da Abiogênese 



1920 



• Coacervado é um aglomerado de 
moléculas envolvidas por água em sua forma 
mais simples. 
 

• Essas moléculas foram envolvidas pela água 
devido ao potencial de ionização presente em 
alguma de suas partes e por isso, é muito 
provável que tenham surgido no mar. 

Primeiras formas de vida a surgir na Terra 

Os ácidos nucleicos são 
moléculas com extensas 
cadeias carbônicas, 
responsáveis pelo 
armazenamento, 
transmissão e tradução 
das informações genéticas 





Primeiros indícios de vida 
Estromatólitos 
 
Microfósseis de micróbios ou bactérias, associados a rochas 
sedimentares. 
 
Colônias de trilhões dessas bactérias (cianobactérias) 
conseguem aglomerar os sedimentos, formando camadas 
como um repolho. 
 
As camadas contêm carbonato de cálcio 



Estromatólitos antigos 

Estromatólitos com 1,8 
bilhão de anos, encontrados 
no Canadá 



Estromatólito exposto no Museu do Texas 
origem: Bolívia 



Estromatólito fóssil de 3,5 bilhão de anos 



Cianobactérias 

Os fósseis mais antigos que se conhece são de cianobactérias e tem 
idade de 3,5 bilhões de anos. Foram encontrados no oeste da Australia. 

Aqui vistos em microscópio eletrônico. 



os primeiros organismos 
fotossintetizantes a ganhar o 

ambiente terrestre foram 
pertencentes a classe 

Psilophytopsida 
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• As primeiras plantas a dominar o 
ambiente terrestre dependiam de água 
e tinha estruturas multicelulares 
parenquimatosas que as permitiam 
crescer em diferentes planos. 

 
• Possivelmente suas estruturas 

anatômicas eram as mais simples 
possíveis, uma vez que as algas que 
hoje vivem fora da água apresentam 
talos muito pouco diferenciados. 

Algas, 
as primeiras plantas 



Hepáticas – ancestrais de todas as plantas? 

• Hepáticas são um dos principais representantes das briófitas, grupo onde se inserem 
também os musgos. 

• O nome ‘hepáticas’ vem do grego hepathos, que significa 'fígado'; essas plantas são 
assim chamadas porque o corpo delas lembra a forma de um fígado. 

• A diferença entre musgos e hepáticas é que os primeiros são plantas eretas e as 
hepáticas crescem ‘deitadas’ no solo. Algumas briófitas vivem em água doce, mas não 
se conhece nenhuma espécie marinha. Estas plantas seriam as ancestrais de todas as 
plantas terrestres 



Breve histórico da vida na Terra 

• Evidências químicas de vida na Terra – 3,9 ou 4,1 bilhões de anos 

• Colônias de estromatólitos – 3,5 bilhões de anos 

• O2 acumula na atmosfera – 2 bilhões de anos 

• Formas multicelulares mais complexas (eucariontes) - 540 

milhões de anos: 

  a vida na Terra explode!  

 





• Os trilobitas  são artrópedes característicos do Paleozóico, conhecidos apenas 

pelo registro fóssil.  

• O grupo, classificado na classe Trilobita  é exclusivo de ambientes marinhos. 

• Os trilobitas possuíam exoesqueleto que, na zona dorsal, era impregnado de 
carbonato de cálcio, o que lhes permitiu deixar abundantes fósseis. 

•  Seu nome (trilobita) é devido a presença de três lobos que podem ser visualizados (na 
maior parte dos casos) em sua região dorsal (um central e dois laterais).  



Peronopsis  Período Cambriano 



Asaphus sp. Período Ordoviciano 



Dalmanites limulurus. Período Siluriano 



Bellacartwrightiasp. Período Devoniano 



Fóssil mais 
antigo de peixe 

518 milhões de anos. 
 
Cerca de 6 cm. 



Répteis surgiram no Carbonífero  

Período Carbonífero ocorreu entre 360 a 286 milhões de anos 
durante o Paleozóico. O Termo Carbonífero vem da Inglaterra, 
em referência aos depósitos ricos de carvão que ocorrem lá. 



e aí surgiram os dinossauros ... 

• Surgiram há aproximadamente 240 milhões de anos, ao final do Permiano e foram 
extintos no limite Cretáceo-Terciário (K-T), há 65 milhões de anos. 

• No Permiano houve diversificação de grupos de amniotes, como os mamíferos e 
tartarugas. 

• Surgiram após o colapso das florestas do Carbonífero. Nessa época o continente 
Pangea já havia se formado. 

• No período K-T deu-se o maior evento de extinsão em massa e a Terra levou cerca de 
30 milhões de anos para se recuperar. 

 



Por que desapareceram os dinossauros? 

• Alguns eventos podem explicar: 
 

• A Terra enfrentava um período de temperatura média elevada 
 

• O grande impacto de meteoro ocorrido em K-Pg (65 milhões de 
anos). 



Grande impacto no limite K-Pg 
(65 milhões de anos) 

Uma fina camada de sedimentos 
é encontrada no mundo todo e é 
rico em Irídio, um metal raro na 

crosta a Terra 



Vulcão Calbuco, México 



Vulcão Chaiten, Chile, em 2008 



Cinzas do vulcão Chaiten, Chile 



Extinsões em massa 

Porcentagem aparente de gêneros de animais marinhos 
extintos 









Fim por hoje! 
 

obrigada 


