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DINOSNAOCA>

Era umaumvez

planeta diferente
CONHEÇA A TERRA NA ÉPOCA
EM QUE OS HUMANOS NÃO
EXISTIAM E ESTRANHOS
ANIMAIS, COMO OS
DINOSSAUROS, DOMINAVAM
MARES E CONTINENTES

Com pouco mais de 1 metro de
comprimento, o Eoraptor lunensis é um
dos dinossauros mais antigos. Viveu
há cerca de 228 milhões de anos onde
hoje ﬁca a Patagônia argentina
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a escuridão que reina entre as estrelas, encontram-se, por toda parte, nuvens de gás e poeira.
Há cerca de 5 bilhões de anos, uma dessas
nuvens começou a se juntar em construções moleculares, condensando-se de modo a formar o planeta Terra,
como parte de outra nuvem maior – a matéria-prima que
constituiu o Sistema Solar. Pois nesse relativamente pequeno
planeta, o quinto em tamanho em volta do Sol, a mistura de
água, gases, calor e minerais em doses exatas permitiu que
a vida surgisse em toda a sua variedade.
Nas primeiras centenas de milhões de anos, o planeta
devia encontrar-se em estado de fusão, quando o ferro
– mais pesado – abriu caminho até o centro através
da matéria rochosa mais leve, que ﬁcou ﬂutuando na
superfície, formando uma crosta sólida ao esfriar. Ao ﬁm dessa
transformação, a Terra devia ter uma aparência espetacular: como
reﬂexo da situação interna, a superfície se enrugava e borbulhava, com
vulcões espoucando por toda parte e lava escorrendo em enormes extensões. Esse processo terminou mais ou menos há 3,5 bilhões de anos.
As mudanças na superfície continuaram ainda por bastante tempo.
Massas continentais moveram-se pelo globo, abrindo e fechando oceanos, o calor aumentou e diminuiu e a erosão foi aos poucos modelando
o solo. A vida deve ter surgido 800 milhões de anos após a formação da
Terra, mas durante 3 bilhões de anos sua evolução praticamente não
ultrapassou o estágio das algas microscópicas que cobriam e enchiam
os mares. Depois, há cerca de 600 milhões de anos, esse monopólio teve
ﬁm e começaram a aparecer formas de vida mais evoluídas. Algumas
proliferaram, enquanto muitas outras não prosperaram.
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PEQUENOS E ÁGEIS, OS DINOSSAUROS
AOS POUCOS SUBSTITUÍRAM SEUS PREDADORES

Essa ave gigante (Paraphysornis

brasiliensis) era carnívora,
não voava e pesava
mais de 200 quilos.
Viveu há 25
milhões de anos
no Vale do

o Níger (África). Era um gigante
pescoçudo, com 21 metros de
comprimento e 4,5 metros
de altura, que provavelmente

2

se deslocava em bandos

E nos céus surgiram os pterossauros
ELES VOAVAM. A PRINCÍPIO SE ACREDITAVA QUE ERAM TIPOS DE AVES
Se o Brasil tem poucas espécies de dinossauros, o mesmo não se pode dizer dos pterossauros,
ou répteis voadores. Só na Chapada do Araripe (CE), foram encontrados cerca de 350
exemplares de 19 espécies diferentes. Muitas receberam nomes tupiniquins,
como o Tupuxuara, o Anhangüera ou o Tapejara. Esse último (Tapejara

imperator) tinha uma enorme crista na cabeça, formada parte por

1
3

osso e parte por tecido mole – ou couro (à esq.). A princípio
confundidos com dinossauros, os pterossauros constituem
um grupo à parte de répteis alados. Diferentes dos
pássaros, eles desenvolveram a capacidade de

1

voar pela expansão dos quartos dedos
dos membros anteriores, ligados a uma
membrana que formava suas asas.

3
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O Jobaria tiguidensis viveu há 135
milhões de anos onde hoje ﬁca
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Paraíba (SP)
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Os cientistas acreditam que o início da vida ocorreu no mar. Foi preciso muito
tempo e certa estabilidade geológica e climática para que corais, moluscos, medusas, algas e os primeiros peixes, surgidos há 500 milhões de anos, cedessem a
vez às primeiras formas terrestres. Quase todos os peixes modernos descendem de
espécies com mandíbulas, providas de nadadeiras. Mas um grupo desenvolveu, além
das mandíbulas, pulmões e, por ﬁm, os quatro membros, que permitiram andar para fora
da água e tentar vida nova em terra. Isso ocorreu há cerca de 350 milhões de anos.
Eram animais que aos poucos também desenvolveram uma cápsula revestida por uma
membrana protetora e resistente (o ovo), capaz de reter a água, mas que permitia a troca de
gases, recebia o lixo do metabolismo e preservava o líquido amniótico. Antes desses amniotas,
invertebrados, como aranhas, caracóis e insetos, já haviam feito a mudança para a terra. E antes,
ainda, vieram as plantas terrestres, que devem ter surgido há cerca de 400 milhões de anos.
Os amniotas espalharam-se em dois ramos principais: os sinapsídios, que mais tarde dariam
origem aos mamíferos, e os sauropsídios, mais conhecidos como répteis. Um grupo de répteis,
tendo resistido às drásticas transformações do ambiente, ocorridas cerca de 250 milhões de
anos atrás, deu origem aos dinossauros, categoria que inclui desde gigantes predadores, como
o Tyrannosaurus rex, até espécies de pouco mais de 1 metro de comprimento. Os dinossauros dominaram a Terra durante 160 milhões de anos. Durante esse tempo, algumas espécies
cresceram em tamanho para serem os maiores animais que já viveram sobre os continentes.
Também conviveram com os pterossauros, os primeiros vertebrados que aprenderam a voar, os
ictiossauros e os plesiossauros, que levaram os amniotas de volta para os mares.
No início de sua história, os continentes não estavam divididos na mesma conﬁguração
de hoje, mas faziam parte de uma supermassa continental – a Pangea. Na região onde hoje
ﬁca o sul do Brasil e a Patagônia argentina, foram encontrados os fósseis dos dinossauros
mais antigos que se conhece, datados de cerca de 228 milhões de anos. Dentre eles, o
Herrerasaurus, o Eoraptor e o Pisanosaurus, do noroeste argentino; além do Staurikosaurus
e do Saturnalia, coletados no Rio Grande do Sul.

ESPECIAL HORIZONTE GEOGRÁFICO

5

6

© DENISE ANDRADE, CORTESIA DO MUSEU

A chapada dos peixes
ARARIPE E O TESOURO DOS FÓSSEIS
Entre Ceará, Pernambuco e Piauí situa-se um dos
mais completos e ricos depósitos de fósseis do planeta.
Vestígios de plantas, sementes, frutos, insetos, peixes
e dinossauros ﬁcaram preservados em suas rochas
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com uma nitidez pouco comum em outros lugares.
O destaque são os peixes, cujos esqueletos estão
quase completos. Em muitos exemplares, pode-se
ver o conteúdo do estômago, tecidos moles, vasos
sanguíneos, ﬁbras musculares e até ovas.
Espécies como o Vinctifer comptoni, que viveu há
110 milhões de anos, e o Rhacolepis buccalis

(à dir. e abaixo) foram encontradas em abundância
na Chapada do Araripe.
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O Afrovenator (acima), de quase 8 metros, é o mais
completo carnívoro descoberto na África. Outro
dinossauro africano é o Suchomimus (à dir.), cujas
mãos eram armadas com três enormes garras

UM ASTERÓIDE COM 1 QUILÔMETRO DE

DIÂMETRO PODE TER ACABADO COM OS DINOSSAUROS

com vestígios muito pequenos para serem caracterizadas. É pouco, considerando
a quantidade já achada em outros países, como a Argentina.
Por isso, espera-se que, com o investimento e o aumento das pesquisas,
surjam boas surpresas. Como outros restos parecidos com os do Santanaraptor placidus, um dinossauro baixinho (1,5 metro) que vivia em bandos
e se alimentava de pequenos animais e de sobras de refeições de bichos
maiores. Fósseis dessa espécie, encontrados na Chapada do Araripe, no
sul do Ceará, possuem sinais de couro, músculos, vasos sanguíneos e pele.
Não existe no mundo outro exemplar em igual estado de conservação.
Acredita-se que a queda de um asteróide, ocorrida 65 milhões de
anos atrás, deva ter causado tamanha alteração no clima da Terra que os
dinossauros não conseguiram resistir às mudanças e terminaram extintos.
Em seu lugar, os mamíferos, que durante todo o período em que os répteis
gigantescos reinaram na Terra viveram escondidos, puderam se expandir para
diferentes formas, crescer em tamanho e dar origem, entre outras espécies, aos
humanos. Mas essa é outra história, que ﬁca para outra vez.

Na América do Sul, foram
encontradas espécies

A raridade de dinossauros sugere que, há 200 milhões de anos, eles eram pouco diversos e de
pequeno porte. Porém, já apresentavam algumas características importantes, como alimentação
generalista (podiam ser carnívoros e herbívoros) e a capacidade de se locomover de forma bípede.
Essas características devem ter ajudado os dinossauros a se adaptar às mudanças climáticas que
ocorreram há 200 milhões de anos, que tornaram o planeta mais árido.
Três grandes linhagens de dinossauros (terópodos, sauropodomorfos e ornistíquios) tornaramse os animais terrestres de médio a grande porte dominantes ao longo dos períodos seguintes. Os
terópodos se adaptaram ao papel de predadores bípedes, posteriormente dando origem às aves.
Os sauropodomorfos e os ornistíquios foram extintos há 65 milhões de anos. Todos se espalharam
pelos continentes e hoje seus vestígios podem ser encontrados da América à África, da Europa
e Ásia até a Antártica. Ao todo, são conhecidas entre 700 e 900 espécies desses animais.
Fósseis de grandes dinossauros, como o Jobaria tiguidensis, do grupo dos sauropodomorfos, foram encontrados no Níger (África), em rochas de 135 milhões de anos. O animal
chama a atenção por seu tamanho: 21 metros de comprimento, 4,5 metros de altura e 18
toneladas de peso. Para ter uma idéia, o Amazonsaurus maranhensis, encontrado no Brasil,
tinha “apenas” 10 metros de comprimento e pesava 10 toneladas. Nosso maior predador, o
Pycnonemosaurus nevesi, tinha entre 7 e 8 metros de comprimento e 3 de altura e pesava
mais de 2 toneladas. Os cientistas acreditam que ainda haja muitos ossos de dinossauros a
serem descobertos no Brasil. Por enquanto, são conhecidas por volta de 13 espécies – algumas

curiosas de mamíferos, como
o Smilodon, ou tigre-dedente-de-sabre, que viveu
até 10 mil anos atrás

(abaixo), e o Macrauchenia
bahiensis, cujos restos foram
encontrados em sedimentos
de até 4 mil anos. Era um
herbívoro que provavelmente
tinha uma tromba (à dir.)
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TERRA DE GIGANTES
COMO ERAM E ONDE FORAM ENCONTRADOS OS DINOSSAUROS E OUTROS ANIMAIS DO PASSADO

BAURUSUCHUS
SALGADOENSIS

90

110

milhões de anos

milhões de anos

DELTADROMEUS

Carnívoro com mais de 8 metros de
comprimento, possuía ossos longos nos
braços e nas pernas, o que pode signiﬁcar
que era ágil e veloz. Viveu onde hoje é
o Deserto do Saara há 90 milhões de
anos, quando o lugar era uma planície
coberta de rios e ﬂorestas.

ANGATURAMA LIMAI

Possuía uma crista no
crânio alongado e uma
vela nas costas, formada
pelo prolongamento das
vértebras. As narinas eram
recuadas. Alimentava-se de
peixes, muito comuns há 110
milhões de anos, onde é hoje
a Chapada do Araripe (CE).

115

90

milhões de anos

milhões
Era um crocodilomorfo
parente daqueles que
de anos
foram encontrados no
Paquistão e foi extinto há 90
milhões de anos. Este foi achado
no interior de São Paulo. Pesava
400 quilos e os adultos mediam
3,5 metros de comprimento.
Era um predador com dentes
pontiagudos e garras.

TAPEJARA IMPERATOR

O que este pterossauro tem de
diferente dos outros é a crista,
formada parte por osso e parte por
tecido mole – ou couro. Ela podia
servir para regular a temperatura
do corpo ou tinha função
aerodinâmica. Ele viveu há 115
milhões de anos, no Ceará.

milhões
de anos

HERRERASAURUS

Era um dos maiores carnívoros
da época, e alcançava 4
metros de comprimento.
Dinossauro bípede, era talvez o
primeiro animal de grande porte
que caçava sobre duas pernas.
Tinha garras poderosas e uma
mandíbula inferior com uma
articulação extra para prender
a presa. Foi encontrado no
noroeste da Argentina.

135

225

25

230

milhões de anos

milhões
de anos

milhões de anos
PARAPHYSORNIS
BRASILIENSIS

STAURIKOSAURUS PRICEI

O único esqueleto desta ave
foi encontrado na bacia
sedimentar de Taubaté e foi
datado em 25 milhões de
anos. Ela tinha 2 metros de
altura e era carnívora, capaz
de engolir um animal do
tamanho de um cão.
Não voava e pesava
mais de 200 quilos.

Era um predador bípede de cerca de 2
metros de comprimento que devia se
alimentar de outros animais menores, que
deram origem aos mamíferos. Ele viveu há
225 milhões de anos onde é hoje
o Rio Grande do Sul.

JOBARIA TIGUIDENSIS

Seus restos foram achados no Níger
(África) e datam de 135 milhões
de anos. Acredita-se que ele se
deslocava em bandos. Era enorme:
tinha 21 metros de comprimento
e 4,5 metros de altura
e pesava 18 toneladas.

135

milhões de anos

100

Viveu há 228 milhões de anos
no que é hoje a Patagônia
argentina. Era um dinossauro
bípede, de cerca de 1 metro de
altura, carnívoro, com garras
fortes e mordida poderosa
(tinha uma articulação extra
na mandíbula). Pertence ao
grupo dos terópodes, que
deu origem às aves.

milhões
de anos

É uma espécie única, cujo
esqueleto é o mais completo
de carnívoro já descoberto na
África. Viveu há 135 milhões
de anos onde hoje é o Saara.
Tinha dentes compactos
e serrilhados, bons para
cortar e rasgar suas
vítimas. Era também
um caçador veloz.

milhões de anos

EORAPTOR LUNENSIS

228

AFROVENATOR

AMAZONSAURUS MARANHENSIS

Viveu há 100 milhões de anos no norte do Brasil, quando
a América do Sul começou a se separar da África. Era
herbívoro, tinha 10 metros de comprimento e pesava 10
toneladas. Tinha espinhos de 20 centímetros, como um
prolongamento das vértebras, nas costas.

230

110

80

milhões de anos

milhões de anos
SUCHOMIMUS
TENERENSIS

milhões de anos

DINODONTOSAURUS TURPIOR

Estes animais, do grupo dos
dicinodontes, estão ligados aos
mamíferos pela
forma do corpo e pela
presença de uma só
abertura no crânio.
Este viveu há cerca de
230 milhões de anos
onde hoje é o sul do
Brasil. Tinha corpo
volumoso, membros
curtos e 2 metros de
comprimento.

“Imitador de crocodilo”
é o signiﬁcado do nome
deste bicho, que viveu há 110
milhões de anos onde hoje
ﬁca o Níger. Tinha 11 metros
de comprimento, focinho
longo e estreito e dentes
pontiagudos. Podia se
alimentar de peixes.
Tinha garras
enormes
nas mãos.

TYRANNOSAURUS
REX

Famoso no ﬁlme Parque
dos Dinossauros, este
animal viveu há cerca de
80 milhões de anos onde hoje é a América
do Norte. Não se sabe se era comedor
de carniça ou predador. Tinha braços
e olhos pequenos e lobos olfativos
desenvolvidos.

COMO ERA O MUNDO NO TEMPO DELES

OS DINOSSAUROS VIVERAM NA ERA MESOZÓICA. VEJA COMO ESTAVAM DIVIDIDOS OS CONTINENTES NO PASSADO
PERÍODO TRIÁSSICO

E R A

P A L E O Z Ó I C A

E R A

PERÍODO JURÁSSICO

245milhões de anos

545 milhões de anos

PERÍODO CRETÁCEO

E R A
160 milhões de anos

208 milhões de anos

ONDE ESTÃO OS FÓSSEIS

65 milhões de anos

1,6 milhão de anos

100 mil anos
Conﬁguração
atual dos
continentes

Continentes após a separação
da América do Sul e África

OS CIENTISTAS CONHECEM A VIDA DOS ANIMAIS EXTINTOS POR VÁRIAS EVIDÊNCIAS
A erosão
expõe seus
restos na
superfície, onde
são achados
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Sua
carcaça é
recoberta de
sedimentos

APARECIMENTO
DO HOMO SAPIENS

C E N O Z Ó I C A

CURIOSIDADES

OS RESTOS DOS ANIMAIS EXTINTOS FICARAM PRESERVADOS NAS ROCHAS

Morte de
animal perto da
margem de um rio
há cerca de
75 milhões de
anos

80 milhões de anos

146 milhões de anos

A divisão dos continentes
forma Gondwana e Laurásia

Massas de terra reunidas formam
o supercontinente Pangea

PERÍODO
QUATERNÁRIO

PERÍODO TERCIÁRIO

M E S O Z Ó I C A

URINA A pequena
cratera escavada na
rocha foi provocada
pelo impacto da urina
de um dinossauro. Foi datada
em 140 milhões de anos e
encontrada em Araraquara (SP).
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PEGADAS As
marcas dos pés
dos dinossauros
são encontradas com
freqüência no Brasil. Um dos
lugares mais conhecidos ﬁca
na região de Araraquara.
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Alguns
milhões de
anos depois, o
rio não mais existe
e o acúmulo de
sedimentos
continua

Sob uma
espessa
camada, aqueles
sedimentos são
transformados
em rocha

ONDE VER
FÓSSEIS
PELO BRASIL

OVOS do crocodilo
Mariliasuchus amarili, que
viveu há 70 milhões de
anos, foram encontrados
em Marília (SP). Eram
depositados em cavidades
próximas de lagoas.
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