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EB 2,3/S CARRAZEDA DE ANSIÃES 

 

10ºAno – Biologia e Geologia 

 

Ficha Informativa Nº1 

 

 

TEMA I - A Geologia, os geólogos e os seus métodos 

ASSUNTO: Que explicações para a extinção dos dinossauros? 
 

 
  A história da Terra está escrita nas rochas. 

São muitos os agentes que continuamente vão modelando a morfologia terrestre. Uns, como o vento 

e os glaciares, actuam de forma lenta e contínua; outros, como os vulcões e os sismos, manifestam-se 

esporadicamente e são violentos, causando grandes modificações. 

 

  As alterações físicas que a Terra experimenta reflectem-se na distribuição e no tipo de formas vivas 

que a habitam. Assim, no decorrer dos tempos verifica-se que algumas espécies desapareceram, 

sendo posteriormente substituídas por outras. 

 

A evolução da vida na Terra é um dos capítulos mais interessantes da história da Terra que pode ser 

decifrado através do estudo dos fósseis preservados nas rochas. 

 

Admite-se, actualmente, que muitas das extinções se devem à actividade humana que, durante os 

últimos 2 séculos, tem vindo a provocar o aquecimento global do planeta, resultante do efeito de 

estufa provocado pela emissão de gases para a atmosfera (como o CO2). 

 
  Quando se fala em extinções, é possível falar-se em verdadeira extinção e em falsa extinção: 

 

 Verdadeira Extinção – é aquela na qual a linha evolutiva de determinado 

organismo é quebrada sem que as espécies em causa evoluam de forma a 

originar outras espécies (Ex. amonites, dinossauros...) 

 

 Falsa Extinção – é aquela em que determinada espécie 

desaparece, mas a sua linha evolutiva não foi quebrada, sendo 

gerada uma nova espécie (Ex. Homem, Equídeos...) 

 
 
  A verdade é que não faltam as hipóteses, para tentar explicar o desaparecimento das diversas 

espécies ao longo dos tempos (sendo o exemplo mais notável o dos dinossauros) as quais podemos 

agrupar em: 

 

 Causas Geológicas – que procuram explicar através de acontecimentos ocorridos na Terra; 

 Causas Cosmológicas – que procuram explicar através de fenómenos exteriores ao espaço 

terrestre.  
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ACTIVIDADE: “Alterações do clima podem matar o celacanto” 

 

“O peixe celacanto cruza os mares há 400 M.a. Sobreviveu à catástrofe que matou os dinossauros e 

a outras extinções em massa, mas pode não sobreviver aos efeitos das alterações climáticas causadas 

pelo Homem. (…) Ele vive a cerca de 100m de profundidade, pelo que pode ser dizimado pelo 

aquecimento das águas. O aumento da temperatura dos oceanos está associado ao aquecimento global 

da Terra, que os cientistas relacionam com o uso intensivo dos combustíveis fósseis, que liberta 

grandes quantidades de CO2 para a atmosfera.” – Público, 14 Julho 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questionário: 

 

1. Indique o principal factor ambiental que poderá contribuir para a extinção do celacanto. 

2. Que razões estão na origem da alteração do factor ambiental referido na questão anterior? 

3. Que outras extinções são referidas no texto? 

4. Poderia o Homem, de alguma forma, ter contribuído para a extinção dos dinossauros? 

Justifique. 

5. Poderão existir exemplares de celacanto conservados nas rochas? Justifique. 

 

 

Ao longo dos tempos geológicos, momentos houve em que ecossistemas inteiros entraram em 

desequilíbrio, provocando a drástica diminuição da biodiversidade terrestre e marinha – extinções em 

massa. 

 

Ex. No final do Mesozóico ocorreu uma grande extinção em massa, como é o caso dos dinossauros 

 

 

 

 

Celacanto actual 
Celacanto fóssil 

Parasaurolophus fóssil Parasaurolophus -reconstituição 
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1- Causas Geológicas 
 

1.1- Transgressões e Regressões Marinhas (Variações na Paleogeografia) 

 

  As transgressões marinhas, em que o mar avança em direcção aos continentes, são um 

acontecimento geológico favorável à diversificação dos seres vivos. Pelo contrário, as regressões 

marinhas, em que o mar se afasta dos continentes, têm o efeito contrário, ou seja, ao destruírem-se 

certos ecossistemas, extinguiram-se os organismos a ele associados. 

  Assim, os períodos de regressão marinha podem ter coincidido com momentos em que terão 

ocorrido extinções em massa. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2- Mudanças no clima 

 

  Ao longo da história da Terra o clima foi-se modificando, havendo alternância de épocas muito 

quentes com glaciações. Muitos organismos não se adaptavam a estas variações. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3- Vulcanismo 

 

  Em determinadas alturas da história da Terra a actividade 

vulcânica foi tão intensa, que foram lançadas para a atmosfera 

grandes quantidades de gases (como o dióxido de carbono) e 

poeiras, que criaram desequilíbrios acentuados, nomeadamente a 

intensificação do efeito de estufa, aumentando a temperatura. 

 

Por outro lado, muitas cadeias alimentares estavam condenadas 

a desaparecer, uma vez que, como a luz solar não era suficiente, 

devido à densa nuvem de poeiras formadas, as plantas não 

realizavam eficazmente a fotossíntese. 
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Além disso, a emissão de gases vulcânicos, associada a grandes derrames de escoadas basálticas, 

poderá ter lançado para a atmosfera grande quantidade de dióxido de enxofre que terá provocado 

chuvas ácidas que envenenaram muitos organismos, contribuindo para o colapso das cadeias 

alimentares, logo, grandes extinções. 

   

Uma das causas atribuídas à maior extinção que 

houve na história da Terra, no final do Pérmico 

(final da Era Mesozóica – 250 M.a.) é atribuída à 

actividade vulcânica associada aos mantos 

basálticos da Sibéria. 
 

A “Siberian Traps” (Armadilhas da Sibéria) é uma 

grande província ígnea foram resultado de uma 

pluma mantélica. Surgiram ao longo de um período 

de aproximadamente um milhão de anos na Sibéria, 

que coincide com a extinção Permo-Triássico, podendo realmente ser a chave para explicar este 

evento. 

A presença de extensas tuff (é um tipo de rocha vulcânica 

composta por consolidada cinzas ejectado aberturas durante uma 

erupção vulcânica) e depósitos piroclásticos sugere que um 

número grande de erupções explosivas ocorreram durante ou antes 

das erupções de lavas basálticas.  

A presença de silício nas rochas vulcânicas, tais como riolito 

também é indicativa de erupções explosivas. Estima-se que o 

volume original das armadilhas basálticas seja de 1 milhão de Km
3 

até 4 milhões de Km
3
. 

 
A época em que a erupção ocorreu coincidiu com o desaparecimento recorde de 90% dos fósseis de 

todas as espécies marinhas e 70% dos vertebrados que viviam em terra firme. 

 
Outro dado a favor é o manto basáltico de Decão. 

 

 

Erupção vulcânica massiva 

 

“ Na Índia, uma grande actividade 

vulcânica, datada de 65 M.a., 

produziu imenso empilhamento de 

lavas na região de Decão. Correntes 

de lava recobriram várias dezenas de 

milhar de km
2
 e o seu volume 

ultrapassou 10 000 km
3
. 

  Na parte ocidental da Índia, a 

espessura total dos mantos ultrapassa 

2400 m. No princípio, o conjunto 

devia cobrir mais de 2 milhões de 

km
2
 e o volume das lavas devia 

ultrapassar 2 milhões de km
3
.” 

 

V. Courtillot, Pour la Science, Dez 

1990 
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1.4- Tectónica de Placas 

 

Outra provável causa geológica responsável por extinções em massa está 

associada à migração dos continentes – tectónica de placas. Há cerca de 250 

M.a., as massas continentais estavam juntas formando um supercontinente – 

pangeia: 

 Nessa altura, as áreas interiores sofriam de forte aridez, baixa 

pluviosidade, conduzindo a glaciares e desertos. 

 Por outro lado, com a junção das massas continentais, diminuiu 

área das plataformas continentais, onde vivia larga percentagem 

dos organismos marinhos. 

 A fracturação, a que se associou o intenso vulcanismo do rifte, 

deu origem a novos continentes e oceanos, abrindo-se novas 

áreas para a regeneração da vida a partir do Triássico (início da 

Era Mesozóica). 

 

1.5- OUTRAS TEORIAS 

 

 Outros cientistas defendem que as erupções teriam libertado gases que provocaram flutuações 

nas concentrações de oxigénio, eliminando progressivamente os dinossauros. 

 

 Nada tão louco, porém, como a teoria que diz que o que matou os dinossauros foi a extinção 

de plantas com efeitos laxantes, que os fez morrer de prisão de ventre. 

 

2- Causas Cosmológicas 
 

  As teorias mais comuns são: 

 

 Relacionam as extinções com a passagem do 

Sistema Solar por zonas poeirentas do 

espaço; 

 Explosão de uma supernova próximo da 

nossa galáxia; 

 Impacto da Terra com um corpo (cometa ou 

asteróide) vindo do espaço. 

 

  Pensa-se que há cerca de 65 M.a. um asteróide ou 

um cometa gigantesco chocou com a terra. A 

enorme quantidade de energia libertada, devido ao 

impacto, causou inúmeros cataclismos, como 

tempestades, frio e noite e depois um aquecimento 

devido ao efeito de estufa, chuvas ácidas e 

grandes incêndios. 

  Este impacto teria levantado uma enorme nuvem de poeiras que fez com que a luz solar não fosse 

capaz de a atravessar e chegar até ao solo. Assim, grandes regiões da Terra terão permanecido na 

obscuridade durante um longo período de tempo. 

  Sem a luz solar, a fotossíntese parou; sem esta as plantas verdes morreram; sem estas os herbívoros 

deixaram de ter alimento e os carnívoros ficaram sem alimento, logo, muitas cadeias alimentares 

foram quebradas. 

 

  Teriam morrido assim grande parte dos animais, tendo conseguido sobreviver aqueles que se 

alimentavam de carne em putrefacção (necrófagos). As plantas com semente e/ou com raízes 
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subterrâneas sobreviveram, uma vez que ficaram protegidas no solo até as condições se tornarem 

novamente favoráveis ao desenvolvimento. 

 

Novas Descobertas – “História de uma extinção” 
 

A- Walter Alvarez, 1978 

 

  Quando se encontrava a examinar rochas calcárias num desfiladeiro em Itália, 

descobriu uma pequena camada de argila avermelhada (com 0,5 cm de 

espessura) intercalada nessas rochas.  

 A sua curiosidade aumentou ainda mais quando detectou que esta camada de 

argila datava do momento que marca o desaparecimento dos 

dinossauros (cerca de 65 M.a.), ou seja, ter-se-ia acumulado 

aquando da sua extinção. 

 Ao analisar a composição química dessa argila, verificou que 

tinha um teor em irídio muito superior ao que era habitual nas 

rochas terrestres. 

 

  O irídio é um elemento pouco abundante na crusta terrestre, mas 

algo abundante no espaço exterior, podendo ter chegado à Terra 

através de um impacto com um asteróide ou um cometa.  

  Logo, a teoria de que um corpo de grandes dimensões tenha 

colidido com o nosso planeta, sendo responsável pela extinção dos 

dinossauros, ganhou forma. 

 

  Ou seja, depois de se ter levantado a densa nuvem de poeiras 

devido ao impacto, e que levou à destruição de inúmeras cadeias 

alimentares, essa poeira foi assentando sobre a Terra, surgindo 

então esta camada de argila avermelhada. 

 

 

B- Jonh Sepkoski e David Raup, Década de 80 (séc. XX), Universidade de Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Resolveram compilar todos os elementos existentes sobre os organismos marinhos extintos 

nos últimos 600 M.a., introduzindo-os no computador. 

 

A que conclusões terão chegado? 
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ACTIVIDADE: “A ciclicidade nas extinções” 
 

O gráfico seguinte ilustra os resultados obtidos por David Raup e Jonh Sepkoski sobre as extinções 

que ocorreram entre o Pérmico e a actualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionário: 

 

1. Indique entre que períodos geológicos ocorreu a extinção dos dinossauros? 

2. Entre que períodos geológicos ocorreu a extinção que provocou o desaparecimento do maior 

número de famílias de seres vivos? 

3. Admitindo a periodicidade de 26 M.a. para as extinções em massa, daqui a quantos M.a. 

ocorrerá uma nova extinção? Justifique, apresentando os cálculos necessários. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Verificaram que existia uma cadência bem definida, com uma periodicidade de cerca de 26 

M.a., período no fim do qual as extinções aconteciam de forma bastante acentuada. 

 

  Estes paleontólogos concluíram que este intervalo de tempo é demasiado grande para que a sua 

causa seja encontrada na Terra; nem as glaciações se repetem com um intervalo desta grandeza. 

 

  Esta descoberta veio fortalecer a ideia defendida por Alvarez, de que a extinção dos dinossauros 

terá sido provocada pela colisão da Terra com um corpo vindo do espaço. 
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C- Richard Muller 

 

 Usando os dados anteriores (camada de argila rica em irídio, talvez 

de origem extraterrestre, e a periodicidade de 26 M.a. nas extinções) 

desenvolveu um modelo teórico defendendo a tese de um estrela 

companheira do Sol – Némesis (deusa grega da destruição). 

 A maior parte das estrelas da nossa galáxia tem uma estrela 

companheira; o Sol provavelmente também uma estrela 

companheira, nunca antes detectada, (ou por ser pequena ou por 

emitir pouca luz). 

 Ao descrever a sua órbita, com período de 26 M.a., aproximou-se da 

nossa galáxia afectando os corpos espaciais, incluindo a nuvem de 

cometas gelados (nuvem de Oort), provocando intensos desequilíbrios magnéticos, 

projectando os cometas em todas as direcções. 

 Uma dessas direcções seria a Terra. 
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Contraprovas a esta Teoria 
 

 Alguns paleontólogos defendem que a extinção dos dinossauros tinha sido lenta e gradual, 

ao contrário da teoria do impacto.  

 Estes paleontólogos afirmam que não é preciso recorrer a explicações catastróficas, uma vez 

que tem que se pensar na crise biológica no seu todo, inserindo-se numa crise geral selectiva, 

pois numerosos grupos de animais e plantas atravessaram esse período sem qualquer 

perturbação. 

 Ainda segundo os paleontólogos, a maior parte dos dinossauros não se extingui no fim da Era 

Mesozóica. Houve aparecimento e extinção de muitas espécies ao longo do Jurássico e 

Cretácico.  

 Sendo o Cretácico Superior já bastante pobre em dinossauros. Nos últimos 3 M.a. deste 

período já só existiam meia dezena de espécies de grandes dimensões. 

 Observações feitas em Montana (EUA) levaram à conclusão de que à crise no final do 

Cretácico sobreviveram cerca de 64% das espécies de vertebrados, o que não apoia a teoria do 

impacto. 

 

 Certos cientistas atribuem a crise do Cretácico a um importante recuo das águas marinhas, 

pois o mar desceu cerca de 150 metros. 

 

 Os geólogos argumentavam que o teor em irídio, presente na camada de argila, poderia 

resultar de actividade vulcânica muito intensa, pois pensa-se que no interior da Terra este 

elemento seja mais abundante que na crusta terrestre. 

 

 Onde está (ão) a (s) cratera (s) resultante (s) do (s) impacto (s)? 

 

 Onde está Némesis, a companheira do Sol? 

 

 

Conclusão: 
 

- A discussão das causas da extinção dos dinossauros põe em evidência que, normalmente, para o 

mesmo fenómeno podem existir várias explicações. 

- A polémica gerada em redor deste acontecimento tem tido a vantagem de estimular a pesquisa 

por parte dos intervenientes na discussão, de modo a encontrarem elementos que apoiem cada um 

dos pontos de vista que defendem. – É assim que se constrói a Ciência. 


