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A determinação da idade da Terra 

Em 1785, reconhecia a 
longa história das 
transformações 
geológicas. Admitir que 
os agentes físicos que 
alteram a superfície da 
Terra têm trabalhado 
continuamente ao longo 
de todo o tempo 
geológico.  

James Hutton  

O clérigo irlandês James Usher, 
arcebispo de Almagh, baseado nos 
textos bíblicos e somando as 
idades dos personagens neles 
citados, decreta, em 1654, que o 
mundo foi criado às nove horas da 
manhã do dia 26 de Outubro do 
ano 4004 a C.. 

Ernest Rutherford  

 Ernest Rutherford 
estabeleceu os princípios 
fundamentais da 
transformação radioactiva de 
elementos instáveis. Em 1904, 
Rutherford sugeriu que as 
idades das rochas deveriam 
ser calculadas através da 
acumulação de hélio em 
minerais radioativos. 



A evolução da Terra e os dinossauros (adaptado de Lindsay, 1991).  



IDADE DA TERRA 

Rochas mais antigas = região oeste da Groelândia (3,9 bilhões de anos) 

 

Idade da Terra = estimada em 4,6 bilhões de anos 



Grandes divisões da História da Terra 



Escala 

Unidades Cronológicas  

Era  

Período  
 

Época  
 

Idade  



PRÉ-CAMBRIANO 

•  Está compreendido entre o aparecimento da Terra, há cerca de 4,5 

bilhões de anos, até o surgimento de uma larga quantidade de fósseis, que 

marca o início do período Cambriano da era Paleozóica . 

 BIG BANG - A GRANDE EXPLOSÃO 

SISTEMA SOLAR  - PLANETA TERRA  (Início do Pré-Cambriano) 

C,H,N -  H2O   

ALTAS TEMPERATURAS 

FORMAÇÃO DE NUVENS - CHUVAS 

 ACÚMULOS NAS DEPRESSÕES – FORMAÇÃO DOS MARES         

 FORMAÇÃO DA SOPA ORGÂNICA 

COACERVATOS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_geol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cambriano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_geol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paleoz%C3%B3ica


PRÉ-CAMBRIANO 

PRIMEIROS SERES VIVOS 

FOTOSSÍNTESE 

CÉLULA EUCARIOTA 

SERES MULTICELULARES 



PALEOZÓICA 



Evolução na Era Paleozóica 
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Período  
Intervalo de 

Tempo (M.a.)  

 

Plantas e Animais  

Cambriano  570 a 505  Mares dominados por gastrópodes, vermes, 

braquiópodes, trilobites, algas e primeiros vertebrados. 

Ordoviciano  505 a 438  Primeiros peixes  sem mandíbula (peixes couraçados) e 

possivelmente as primeiras plantas terrestres  

Siluriano  438 a 408  Primeiros peixes com mandíbula, plantas e animais 

tornam-se abundantes nas áreas continentais.  

Devoniano  408 a 360  Anfíbios evoluem e começa. A dominar as áreas 

continentais.  

Carbonífero  360 a 286  Anfíbios e insetos tornam-se abundantes e os répteis 

aparecem pela primeira vez.  

Feto arbóreos e outras árvores originam jazigos de carvão.  

Permiano  286 a 245  Os répteis começam a ter grande desenvolvimento.  

O Permiano termina com uma grande extinção de seres vivos 

– trilobites e outros animais marinhos.  



Era Paleozóica 

A - Vida no mar Paleozóico. B – A Terra era habitada por anfíbios e répteis e coberta por fetos e 

outra vegetação(adaptado de Roque et al, 2001).  

A B 



MESOZÓICA 



MESOZÓICA 



MESOZÓICA 



Evolução da Era Mesozóica 

  E
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Período  
Intervalo de 

Tempo (M.a.)  

 

Plantas e Animais  

 

 

Triássico   

  

245 a 208   

Peixes com características semelhantes aos atuais. 

Desenvolvimento de répteis marinhos, aparecimento dos 
primeiros dinossauros. 

Grande desenvolvimento das Gimnospermas.  

 

 

Jurássico  

  

208 a 144   

Dinossauros em grande desenvolvimento e com formas 
gigantescas. Aparecimento de répteis adaptados ao voo.  

Surgem as primeiras aves e formas ancestrais de 
mamíferos. 

Grande diversidade de Cefalópodes: Amonites.  

  

Cretáceo   

 

144 a 66  

Répteis terrestres e marinhos, como os dinossauros e 
pterossauros, embora muito abundantes, acabam por se 

extinguir. 

Desaparecimento das Amonites. 

Aparecimento das plantas com flor (Angiospermas).  



Era Mesozóica 

Reconstituição paleogeográfica de uma paisagem mesozóica (adaptado de Roque, 2001). 



CENOZÓICA 



Evolução da Era Cenozóica 
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Sub-Era  

 

Período  
Intervalo 

de Tempo 

(M.a.)  

 

Plantas e Animais  

  

  

Terciária  

 

 

 

 

Paleoceno 

 

Eoceno 

  

 

 

 

24 a 2,5  

 

66 a 24  

Animais invertebrados representados por quase 

todas as famílias actualmente existentes. 

Mamíferos com formas sintéticas. Peixes, 

anfíbios, répteis e aves semelhantes aos atuais. 

Grande desenvolvimento dos mamíferos. 

Aparecimento dos primeiros primatas. 

Predomínio das angiospermas. 

 
 

Quaternário  

 

2,5 a ...  
Predomínio dos mamíferos e aves. 

Aparecimento dos primeiros hominídeos.  



Era Cenozóica 

Reconstituição paleogeográfica de uma paisagem com mamíferos do Terciário (adaptado de Roque et 

al, 2001). 


