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PaleontologiaPaleontologia

--Vida na Terra (3.8 bilhões de anos)Vida na Terra (3.8 bilhões de anos)

--FFóósseissseis-- restos e evidências de atividade orgânicarestos e evidências de atividade orgânica
preservada em rochaspreservada em rochas

--Rochas sedimentares e com mais de 11.000 anosRochas sedimentares e com mais de 11.000 anos



PaleontologiaPaleontologia

-- AristAristóótelesteles-- GeneratioGeneratio spontaneaspontanea



PaleontologiaPaleontologia

--Abu Abu ibnibn SinnaSinna (Avvicena) – Vis Plastica
--LudusLudus naturaenaturae-- atatéé ssééc. XVIc. XVI--



PaleontologiaPaleontologia
-- Restos da InundaRestos da Inundaççãoão-- FracastoroFracastoro ((sséécc XV a XIX)XV a XIX)
-- StenoSteno-- origem orgânica em vorigem orgânica em váárias transgressõesrias transgressões
-- CuvierCuvier-- Teoria das revoluTeoria das revoluççõesões
-- LyellLyell-- atualismoatualismo



PaleontologiaPaleontologia
--PaleontologiaPaleontologia-- termo cunhado em 1834 (termo cunhado em 1834 (WaldheinWaldhein))
formado por três palavrasformado por três palavras

--PrincPrincíípios da Biologia e Geologia (pios da Biologia e Geologia (AtualismoAtualismo; ; StenoSteno))



ObjetivosObjetivos
Fornecer dados para a evoluFornecer dados para a evoluçção biolão biolóógicagica



ObjetivosObjetivos
Estimar dataEstimar dataçção relativa das camadasão relativa das camadas



ObjetivosObjetivos
ReconstituiReconstituiçção dos ambientesão dos ambientes



ObjetivosObjetivos
Reconstituir a histReconstituir a históória geolria geolóógica da Terragica da Terra



ObjetivosObjetivos
Servir de apoio Servir de apoio àà Geologia EconômicaGeologia Econômica



RamosRamos

PaleobiologiaPaleobiologia::
resolve questões sobre os fresolve questões sobre os fóósseis e suas relasseis e suas relaçções na biosferaões na biosfera
--PaleobotânicaPaleobotânica
--PaleoinvertebradosPaleoinvertebrados
--PaleovertebradosPaleovertebrados



RamosRamos

PaleobiologiaPaleobiologia::
--MicropaleontologiaMicropaleontologia (palinologia)(palinologia)
--PaleoicnologiaPaleoicnologia-- estruturas biogênicasestruturas biogênicas
cada uma ainda pode ser dividida em:cada uma ainda pode ser dividida em:
PaleoecologiaPaleoecologia, , TafonomiaTafonomia e Sisteme Sistemááticatica



RamosRamos
CorrelaCorrelaçções ões cronoestratigrcronoestratigrááficasficas e e paleoambientaispaleoambientais
-- subssubsíídios para estratigrafia e sedimentologiadios para estratigrafia e sedimentologia



TiposTipos de de FossilizaFossilizaççãoão

RESTOSRESTOS

Partes Moles (Partes Moles (LaggerstattenLaggerstatten, , AmbarAmbar, Congelamento), Congelamento)

Partes Duras (Partes Duras (BiomineralizaBiomineralizaççãoão))

VESTVESTÍÍGIOSGIOS

moldes, moldes, icnoficnofóósseissseis, , coprcopróólitoslitos, , gastrgastróólitoslitos, ovos, ovos

PreservaPreservaççãoão: V: Váários fatores atuantes (soterramento, rios fatores atuantes (soterramento, anoxiaanoxia, , 
etc.)etc.)



RESTOS RESTOS 
LaggerstLaggerstäättentten ((BurgessBurgess))

Anomalocaris

Marella

Hallucinogea



RESTOS RESTOS 
LaggerstLaggerstäättentten ((GreenGreen RiverRiver))



RESTOS RESTOS 
ÂmbarÂmbar



RESTOS RESTOS 
ÂmbarÂmbar

Registros em âmbar revelam 
interações como reprodução, 
comensalismo e parasitismos 
entre diferentes insetos, bem 
como entre insetos e outros 
organismos (nematódeos, 
aranhas, escorpiões, ácaros, 
carrapatos e vertebrados).

Acasalamento de moscas de 
uma floresta subtropical, quando 
foram envolvidas pela resina. 
Âmbar do Báltico.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Mosquito e postura de ovos. 
Ordem: Sciaridae. Âmbar do 
Báltico.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Formigas (Formicidae) e 
miriápode (Myriapoda). Essas 
formigas estavam provavelmente 
carregando o miriápode para o 
ninho, quando um fluxo de resina 
cruzou seu caminho. Âmbar 
Dominicano.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Às vezes, insetos podem ser capturados em teias de aranha, 
sendo em seguido envolvidos por resina. Essa mosca 
(Dolichopodidae) entretanto parece ter se libertado da teia. Âmbar 
do Báltico.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Aranhas em cópula, com o 
macho introduzindo seus 
pedipalpos na abertura genital 
da fêmea. Âmbar do Báltico.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Lacraia em âmbar miocênico de Chiapas, México. Idade de 25 a 30 milhões de anos.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Escorpião preservado 
em âmbar miocênico da 
República Dominicana.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Um pequeno lagarto, 
Sphaerodactylus, 

próximo a uma folha 
parcialmente devorada 
por insetos. Âmbar do 
Mioceno da República 

Dominicana.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Âmbar dominicano 
contendo um 

pequeno sapo, 
Eleuthrodactylus.



RESTOS RESTOS 

ÂmbarÂmbar

Penas de aves 
preservadas em âmbar 

dominicano.



RESTOS RESTOS ÂmbarÂmbar

Uma flor e uma folha da árvore 
produtora de resina que 

posteriormente se transformou 
em âmbar, Hymenaea. Âmbar 

dominicano.



RESTOS RESTOS ÂmbarÂmbar

Semente alada em âmbar dominicano.



RESTOS RESTOS ÂmbarÂmbar

Pequeno cogumelo preservado em âmbar dominicano.



RESTOS RESTOS 
CongelamentoCongelamento



RESTOS RESTOS 
IncrustaIncrustaççãoão

Exemplo de um processo de 
incrustação ocorrido em 
cavernas em rochas calcárias.

Esqueleto de hominídeo (Homem de Neandertal) do 
Pleistoceno médio incrustado por carbonato em uma 

caverna próximo à Altamura, Itália. 



RESTOS RESTOS 
IncrustaIncrustaççãoão



RESTOS RESTOS 
RecristalizaRecristalizaççãoão



RESTOS RESTOS 
BiomineralizaBiomineralizaççãoão ((PermineralizaPermineralizaççãoão))



RESTOS RESTOS 
BiomineralizaBiomineralizaççãoão ((PermineralizaPermineralizaççãoão))



RESTOS RESTOS 
BiomineralizaBiomineralizaççãoão ((PermineralizaPermineralizaççãoão))



RESTOS RESTOS 
BiomineralizaBiomineralizaççãoão (Carboniza(Carbonizaçção)ão)



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
MoldesMoldes



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
MoldesMoldes



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
IcnofIcnofóósseissseis



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
IcnofIcnofóósseissseis



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
IcnofIcnofóósseissseis



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
CoprCopróólitoslitos



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
GastrGastróólitoslitos



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
OvosOvos



VESTVESTÍÍGIOS GIOS 
OvosOvos



TerminologiaTerminologia
--FFóósseissseis--vivosvivos--



TerminologiaTerminologia
--FFóóssilssil--guiaguia



TerminologiaTerminologia
--SubSub--ffóóssilssil (menos de 11.000 anos)(menos de 11.000 anos)

OTZIOTZI
ChinchorroChinchorro



TerminologiaTerminologia
--DubiofDubiofóóssilssil



TerminologiaTerminologia
--PseudofPseudofóóssilssil

Sand dollar Dendrito de Manganês


