
Como viveram? 
Porque desapareceram? 
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Os primeiros dinossauros conhecidos apareceram há cerca de 235 milhões de anos (Ma) 
no período Triásico, era mesozóica (era dos répteis ou dos dinossauros), 4365 Ma depois 
da origem do nosso planeta e do Sistema Solar. 
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Conhecem-se milhares de fósseis de dinossauros que correspondem a algumas 
centenas de espécies. Habitaram o planeta durante 170 Ma, mas não viveram todos 
ao mesmo tempo. Muitos só aparecerem depois da extinção de outros. 
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A presença dos dinossauros está registada 
em fosseis, cuja datação pode ser feita por 
diversos métodos. 
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50% das espécies foram extintas no mesmo período. 

Há 65 milhões de anos 
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Impacto meteorítico e extinção 

• Walter Alvarez, em 1980, descobriu uma anomalia no teor de irídio 
numa sequência sedimentar marinha com idade situada na fronteira 
K-T (Cretácico-Terciário), na cidade de Gubbio, em Itália. Este metal 
nobre, muito comum nos meteoritos, tem ali uma concentração 
cerca de trinta vezes superior à das rochas da superfície terrestre. 

• Foi encontrado quartzo de choque 
nas rochas portadoras da anomalia de 
irídio, nas escavações da fronteira K-T, 
tanto na Europa como na América. Esta 
forma de quartzo parece resultar da 
transformação da variedade comum 
deste mineral, por acção de pressões 
gigantescas, só atribuíveis, em 
condições naturais, a grandes impactos 
cósmicos. 
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As camadas de rocha que formam o solo corroboram a teoria do choque do 
corpo espacial e permitem um análise do que houve ante e depois do impacto. 

No povoado mexicano de Chicxulub, na península de Yucataán, há um buraco de 
10 Km de diâmetro atribuído ao impacto de um meteorito há 65 milhões de anos. 

jcmorais 2010 



Outra teoria relaciona a extinção em massa dos dinossauros com a 
existência de prolongadas erupções vulcânicas no planeta. 

Milhares de metros cúbicos de rocha vulcânica 
descobertos no planalto de Ducan, na Índia, 
apoiam esta hipótese.  

A atmosfera teria sido escurecida e poluída com 
gases venenosos e asfixiantes.   

Íridio é raro na crosta terrestre 
mas abundante no manto 
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DAVID M. RAUP,  
O Caso Némesis, 
História da Morte dos 
Dinossauros e dos 
Caminhos da Ciência, 
1986 (adaptado) 

a teoria 
NEMESIS: Némesis é um de entre vários nomes dados à pequena estrela 

companheira do nosso Sol. Esta pequena estrela está agora a cerca de 
dois anos-luz de nós, em afastamento, mas daqui a poucos milhões 
de anos dará a volta e encaminhar-se-á, de novo, em direção à Terra. 
A viagem de regresso demorará, mais ou menos, doze milhões de 
anos e, antes de completar a sua órbita, Némesis passará perto do 
Sol. Na verdade, suficientemente perto para atravessar a Nuvem de 
Oort, uma cintura com milhões de cometas que rodeiam o Sol. 

 Como a órbita da Némesis tem um período fixo de 26 milhões de 
anos, as catástrofes biológicas sucedem-se de 26 em 26 milhões de 
anos. É assim que os destinos biológicos da Terra são controlados 
por um grande cronómetro celeste. 

Quando Némesis passar através da Nuvem de Oort, a sua atração 
gravitacional desviará, ao acaso, as órbitas de vários desses cometas. 
A maior parte deles serão expulsos do Sistema Solar, mas outros 
serão atirados na nossa direção. Por consequência, um ou mais 
desses cometas errantes colidirão com a Terra de modo devastador. 
Um desses incidentes extinguiu os dinossauros e outro já tinha 
liquidado os últimos exemplares de trilobites. Muitas das principais 
crises biológicas do passado — as extinções em massa — foram, 
evidentemente, provocadas pelo choque ambiental resultante 
daquilo que se costuma designar por «impacto de um corpo de 
grandes proporções». 
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