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Os paleontólogos são cientistas que estudam fósseis: os restos 

mortais preservados de animais e plantas que viveram na Terra  

há muitos milhões de anos. Os fósseis de dinossauros encontram-se  

entre as descobertas mais famosas, e quase tudo o que os 

paleontólogos sabem acerca destas criaturas extraordinárias advém 

dos seus ossos fossilizados.

DE SERES Um

PAlEONTólOgO!

Mas como é que os paleontólogos sabem que ossos pertencem 

a que dinossauro? Reconstruir um dinossauro completo  

é como montar um puzzle 3D, mas sem uma imagem para  

nos ajudar. E muitos dinossauros só são conhecidos através 

de alguns fósseis, o que torna a sua reconstrução num 

desafio ainda maior.

TUA VEzÉ A

Agora, é a tua vez! Na secção do Guia de Campo deste 

livro encontrarás as caraterísticas de doze dinossauros. 

Como paleontólogo, a tua função é estudar as informações 

científicas cuidadosamente e usá-las para identificares 

e recolheres as peças de fósseis destacáveis na secção 

Escavações de Dinossauros. Agora, podes reconstruir  

os teus próprios modelos de dinossauro em 3D!
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Os dinossauros dominavam a terra há cerca de 235-66 milhões de anos, uma 

época que abrangia a maior parte da Era Mesozoica. No fim da Era Mesozoica, 

todos os dinossauros, exceto os antepassados das aves modernas, extinguiram-se.

O qUE ERAm OS

DINOSSAUROS?
OS PRImEIROS DINOSSAUROS
Os primeiros dinossauros eram pequenos 

e andavam em duas pernas. Com o passar 

do tempo, desenvolveram uma enorme 

variedade de formas e tamanhos, desde os 

saurópodes gigantes que podiam ter mais 

de 50 metros de comprimento, até aos 

minúsculos Fruitadens que tinham apenas 

65 centímetros de comprimento, mais ou 

menos o tamanho de um cão pequeno!

Alguns dinossauros eram pouco comuns, 

com placas ósseas ou espigões ao longo dos seus 

pescoços e costas. Outros estavam cobertos por 

uma variedade de penas diferentes.

OS úlTImOS DINOSSAUROS…
Os dinossauros viveram durante 180 milhões de anos! Depois de se terem 

extinguido há cerca de 66 milhões de anos, os mamíferos tornaram-se dominantes 

em terra, juntamente com os descendentes dos dinossauros: os pássaros.

O Ankylosaurus tinha placas com 

armadura e um «bastão» pesado 

na extremidade da cauda.

O Giraffatitan, um dos 

saurópodes, tinha um 

pescoço comprido para 

comer plantas altas.

O Anchiornis tinha penas que 

permitiam que planassem.

Este é o período de há 180 
milhões de anos durante  

o qual os dinossauros 
vagueavam na Terra.

Os mamíferos começaram 
a diversificar-se depois dos 

dinossauros entrarem em extinção 
no fim do período Cretáceo.

Nos oceanos, a vida diversificou-se 

(variou) grandemente durante  

este período.

Trilobites Amonoides Escorpiões do mar Peixes primitivos Insetos gigantes Répteis primitivos

Dinossauros

Há qUANTO TEmPO?
A Era Mesozoica pode ser dividida em três períodos: o Triássico, o Jurássico 

e o Cretáceo. Antes do Mesozoico existia a Era do Paleozoico e, depois dessa, 

a do Cenozoico. Esta cronologia mostra cada era, os períodos em que pode ser 

dividida e algumas das formas de vida que se desenvolveram.

A extinção em massa mais 
severa da Terra teve lugar 
no fim do período Permiano. 

(hma) = há milhões de anos

ERA DO PAlEOzOICO

252 hma

ERA DO mESOzOICO ERA DO CENOzOICO

201 hma

Cambriano Ordoviciano Siluriano Devoniano Carbonífero Permiano

Camelos primitivosCavalos primitivos macacos primitivos

145 hma 23 hma66 hma 2.5 hma 0 hma

O Fruitadens estava coberto por pelos compridos. A cauda pontiaguda era mais comprida  do que o corpo.

Triássico Jurássico Cretáceo NeogenoPaleogeno quaternário
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ONDE ENCONTRAR fóSSEIS
Os fósseis são habitualmente 

encontrados em rochas sedimentares. 

Este é o tipo de rocha criado pelo 

depósito de fragmentos minúsculos 

de rocha, lama e outros materiais 

(sedimentos) trazidos pela água. Estes 

sedimentos vão formando camadas que 

são eventualmente comprimidas em rocha

O qUE SãO
fóSSEIS?

É através do estudo dos fósseis que aprendemos acerca dos animais que 

viveram há milhões de anos. Estes são os restos mortais e os vestígios de 

animais e plantas mortos que ficaram enterrados e preservados nas rochas.

COmO SE fORmARAm OS fóSSEIS?
As condições tinham de ser as certas 

para animais ou plantas mortos ficarem

fossilizados. Tinham de ter sido enterrados

rapidamente, longe de coisas que 

normalmente os iriam decompor, ou de 

criaturas que os fossem comer. Isso 

ajudava a manter o corpo em boas 

condições.

Uma vez enterrados, os ossos dos animais e 

outras partes duras do corpo são gradualmente 

substituídos por minerais, criando fósseis.

Os fósseis podem ser tudo, desde 

bactérias e insetos pequenos…

… a grandes 
dinossauros.
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Se souberes as idades das camadas das rochas 

sedimentares e souberes onde se encontram, 

então, podes procurar fósseis nelas.

Mesmo as asas delicadas 
dos insetos podem ser 

encontradas fossilizadas 
em rochas sedimentares.

ESCAVAR!Se escavares através de camadas de rocha sedimentar, estarás a cavar através do tempo.

 Primatas

Primeiros  
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O qUE fAzEm OS
PAlEONTólOgOS?

Os paleontólogos são cientistas que estudam a história  

da vida na Terra através dos fósseis. Frequentemente passam  

o tempo à procura de novos fósseis e a levá-los para os museus 

para serem preservados, ou para os laboratórios que preparam 

os fósseis para pesquisa.

ESTUDAR OS fóSSEIS 
Com o estudo dos fósseis, os paleontólogos 

podem saber a aparência do animal quando 

era vivo, de que espécie era e mesmo se se 

trata de uma descoberta completamente nova!

Os paleontólogos preveem onde os fósseis podem ser encontrados e organizam equipas 
de escavação para os procurar

RESOlVER O PUzzlE 
A paleontologia também envolve alguma biologia. Os paleontólogos 

fazem uso do que sabem acerca dos animais modernos para  

calcularem o que os animais extintos teriam comido quando  

eram vivos.

A paleontologia moderna recorre à ajuda dos 

computadores. Agora, temos tecnologia para criar 

fósseis digitais através da digitalização a laser.

Observar as girafas pode 
ajudar-nos a imaginar como 

dinossauros semelhantes, como 
estes saurópodes, se mexiam.

Uma simulação pode mostrar como um dinossauro poderá ter-se movido.

Podemos até tentar 
perceber como  

os saurópodes usavam 
os seus pescoços.

Os paleontólogos também podem olhar 

para as caraterísticas dos fósseis,  

para determinarem se são parentes 

próximos de outros fósseis.

Os ossos fossilizados  

são digitalizados em 3D  

através de um laser.

Até é possível imprimir um 
dinossauro em 3D!
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Os fósseis são pouco comuns, porque muito poucos dinossauros morreram  

nas condições certas para os criar. Encontrar um esqueleto de dinossauro 

completo é muito raro. A maior parte das vezes, os paleontólogos encontrarão 

apenas um amontoado de ossos de dinossauros diferentes.

ENCONTRA AS PEçAS
Juntar os ossos para 

descobrir de onde vieram 

é complicado. Muitas 

vezes, não sabemos qual  

a aparência do animal  

quando estava vivo.  

Os paleontólogos passam 

muito tempo a tentar 

perceber como poderia ter 

sido a aparência de um 

dinossauro inteiro apenas 

através de alguns ossos!

Um qUEBRA-CABEçAS 
gIgANTE
Com sorte, encontramos, por 

vezes, esqueletos completos. 

Estes podem ser usados  

como guias para ajudar  

os paleontólogos a conhecer 

o aspeto de outros 

dinossauros e a estabelecer 

como ossos diferentes 

poderão ter-se encaixado  

uns nos outros.

O qUE PODEmOS 
APRENDER?
Os ossos fossilizados podem 

dizer-nos muito acerca dos 

dinossauros. Podemos descobrir 

como eles se mexiam, quantos 

anos tinham quando morreram  

e a velocidade a que cresciam.

Alguns ossos até mostram sinais 

de ferimentos, dando-nos pistas 

acerca de como um dinossauro 

morreu. Através deste tipo de 

investigação, podemos aprender 

como eram os dinossauros vivos.

São precisas equipas 
inteiras de paleontólogos 

para pesquisar áreas, para 
encontrar o máximo  
de fósseis possíveis.

Ao estudar as caraterísticas  de um crânio fossilizado,  os paleontólogos podem ver  como um dinossauro viveu  e até como morreu.

Vai a museus para veres os quebra-
-cabeças de ossos espetaculares 
que as suas equipas montaram.

RECONSTRUIR Um
ESqUElETO
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