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O que é Paleontologia?

•Fundamenta-se na 

Biologia e na Geologia;

•Paleontólogos (Formação);

•Estuda os fósseis;



O que é Fóssil?





Tempo 

Geológico





PrPréé--Cambriano brasileiroCambriano brasileiro

Fairchild & Fairchild & 
Boggiani,Boggiani,
20042004

A vida prA vida préé--cambriana scambriana sóó éé
documentada no registrodocumentada no registro
ffóóssil dos ssil dos ééons Arqueanoons Arqueano
e Proteroze Proterozóóico.ico.

O O úúnico registro fnico registro fíísico dosico do
ééon Hadeano são cristais on Hadeano são cristais 
de zircão retrabalhadosde zircão retrabalhados
com 4,1com 4,1--4,4 Ba presentes4,4 Ba presentes
em rochas arqueanas.em rochas arqueanas.



Estromatólitos





DickinsoniaDickinsonia

TribrachidiumTribrachidium

CharniodiscusCharniodiscus

Fauna de Ediacara



Cifozoário (Cnidaria) edicariano dos calcários da Formação 
Ladário, Grupo Corumbá, Ladário, MS.

Corumbella werneriCorumbella werneri Hann et al., 1982Hann et al., 1982



B. brunsaeB. brunsae MennerMenner

B. minutaeB. minutae Mcilroy, 2005Mcilroy, 2005

�� FFóóssil corpssil corpóóreo da biota de Ediacara.reo da biota de Ediacara.

�� Depressões ciculares de de 10Depressões ciculares de de 10--20 mm20 mm
de diâmetro e 1de diâmetro e 1--2 mm de altura, com an2 mm de altura, com anééis is 
concêntricos radiais.concêntricos radiais.

�� Impressões pequenas circulares ou elImpressões pequenas circulares ou elíípticas pticas 
sem marcas concêntricas ou radiais. Nunca sem marcas concêntricas ou radiais. Nunca 
maiores que 4 mm de diâmetro e 1 mmmaiores que 4 mm de diâmetro e 1 mm
de profundidade.de profundidade.

McIlroy McIlroy et alet al., 2005., 2005

Beltanelliformes Beltanelliformes MennerMenner



Cambriano brasileiroCambriano brasileiro



ArtrArtróópodes: podes: 
AnomalocarisAnomalocaris, , 
Aysheaia Aysheaia 
(Onic(Onicóóforo),foro),
Opabinia e MarrellaOpabinia e Marrella..

Animais com fileira Animais com fileira 
de de 
espinhos espinhos 
defensivos:defensivos:
Wiwaxia e Wiwaxia e 
Hallucigenia.Hallucigenia.

Epifauna sEpifauna sééssil: ssil: 
DinomischusDinomischus
e a esponja e a esponja Vauxia.Vauxia.

Morris (1998)Morris (1998)



IcnofIcnofóósseis cambrianos, Rio Grande do Sulsseis cambrianos, Rio Grande do Sul
Cruziana? Cruziana? sp.sp.

CruzianaCruziana, Fm. Pimenteira, Fm. Pimenteira
DevonianoDevoniano

CruzianaCruziana, Fm. Ponta Grossa, Fm. Ponta Grossa
DevonianoDevoniano


