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APRESENTAÇÃO 

O Universo sempre foi fascinante para os estudos e observações desde os povos 
antigos até a sociedade do século XXI. Leigos, amadores, comunidade científica, cada 
um com sua referência de cultura, costumes e valores, bem como suas crenças.  

No âmbito científico, respeitamos ideias e tradições, acrescentando descobertas e 
experimentações para o desenvolvimento das etapas do método científico. Desde a 
educação formal nas escolas, em faculdades e laboratórios à educação de casa, do 
dia a dia, a Ciência se faz presente na vida do ser humano. 

Questões como de onde veio a vida? Quais os primeiros seres vivos na Terra? Quais 
as condições que um planeta precisa para abrigar vida? Como o Universo é tão 
grande, será que existe vida em outro lugar? E muitas outras questões, são feitas e 
ainda estão sem respostas pelos seres humanos. 

Na Biologia, estudar Origem e Evolução da vida, muitas vezes, se restringe a 
hipóteses e teorias desenvolvidas por Aristóteles, Spallanzani, Redi, Oparin e 
Haldane, Miller e Urey sem que, muitas vezes, os estudantes compreendam de forma 
significativa as ideias apresentadas. 

O AstroBioBox é um manual de atividades ligadas a descobertas científicas na área 
da Astronomia e, em particular, da Astrobiologia. Conhecer as principais 
características da Terra primitiva até a atualidade, identificar quando o oxigênio 
começou a ser acumulado e saber a composição da atmosfera desde a formação da 
Terra até os dias de hoje e como interfere nas mudanças que ocorrem desde as eras 
geológicas e que permitiram as cinco grandes extinções em massa, além de explorar 
sobre as possíveis condições de vida em um planeta, é fazer ciência. 

Nessa perspectiva, a proposta do Produto Educacional é um kit didático com 

atividades que envolvem o tema Origem e Evolução da Vida direcionando o olhar para 

as questões da Astronomia, relacionado à área da Astrobiologia. O intuito é 

proporcionar aos estudantes maior conhecimento dos objetos e temas que estão fora 

do cotidiano, contribuir na aquisição de uma aprendizagem e incentivar a se 

dedicarem mais neste campo de conhecimento, a Astronomia.  

A área das Ciências da Natureza não faz ciência sozinha, precisa unir forças com as 

áreas de Linguagem, da Matemática e das Ciências Humanas. As atividades 

propostas no AstroBioBox propõem contribuir para a interdisciplinaridade tão 

necessária no processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. 

A Ciência é fantástica e contribui significativamente para uma sociedade! Participar 
na construção do conhecimento científico de uma pessoa, é importante! Proporcionar 
reflexões sobre tais descobertas que permitam uma aprendizagem, é fascinante! 

Portanto, convido você, querido professor, a se descobrir como um explorador, e usar 
as ferramentas e os materiais necessários apresentados nesse kit de atividades. As 
produções estão disponíveis no momento para download no Google Drive, cujos links 
encontram-se no final de cada atividade.  

O AstroBioBox vai lhe proporcionar descobertas fantásticas! Aproveite! 

Um grande abraço, 

Gleide Falcão. 
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Atividade 1: A TERRA PRIMITIVA ATÉ A ATUALIDADE 

 

esde a sua formação, há quase 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra passa por 

transformações. Entender como nosso planeta se tornou habitável, é uma das 

linhas de pesquisa da Astrobiologia. Uma área de pesquisa ainda recente no 

Brasil e no mundo, que se dedica a estudar as condições favoráveis para a 

existência de vida em determinado ambiente. Você já ouviu falar sobre Astrobiologia? 

Ainda não? 

Segundo os autores Rodrigues, Galante e Avellar (2019), a Astrobiologia é uma área 

da Astronomia e nasceu com a proposta de criar um ambiente inter e multidisciplinar 

para discussão sobre a vida na Terra, suas interações com o meio astrofísico, 

incluindo os fenômenos cósmicos no passado, no presente e no futuro. 

A partir desta ciência, é possível o estudo do processo evolutivo a partir de fósseis e 

o conhecimento sobre a vida terrestre podendo investigar vida fora da Terra. Áreas 

como Biologia, Física, Química, Geografia, História, Geologia e Astronomia são 

algumas vertentes que contribuem explorando condições de vida extraterrestre. 

O que nos leva a perceber que, para existir vida no planeta são necessárias algumas 

condições de habitabilidade. Na Biologia, muito se estuda nas aulas sobre a 

biodiversidade, as condições básicas para o surgimento e continuidade da vida, as 

características dos seres vivos, genética e evolução, bioquímica, além de hipóteses e 

teorias da Origem e Evolução da Vida.  

Este último é apresentado desde as ideias de Aristóteles (384 – 322 a.C), 

experimentos desenvolvidos por Redi, Spallanzani, Needham, Pasteur, Oparin e 

Haldane, Miller e Urey até os dias de hoje. No entanto, a Origem da Vida no contexto 

cósmico tem como objetivo apresentar os mais recentes avanços científicos no 

conhecimento deste intrigante assunto e seus aspectos na história (GALANTE; 

RODRIGUES, 2019). 

O Universo foi formado há aproximadamente 14 bilhões de anos, a Via Láctea, a 

nossa Galáxia há cerca de 12 bilhões. O Sistema Solar tem datação de 4,7 bilhões de 

anos atrás, enquanto a Terra, o Sol e a Lua, foram formados há mais ou menos 4,6 

bilhões de anos atrás. Fantástico, não?! 

Os primeiros seres vivos já datados na Terra são de 3,8 bilhões de anos atrás no Éon 

Arqueano, como organismos unicelulares (LAZCANO; ORÓ; MILLER, 1983). No 

entanto, segundo Kasting (1993), o pesado bombardeio na Terra terminou nesta data 

e a vida provavelmente começou em 3,5 bilhões de anos atrás pela existência de 

evidências.  

Certamente você deve estar se perguntando por que estudar eras geológicas, mas 

digo o quanto é importante entender as condições de vida estabelecidas no passado 

para entender o presente e saber o que se procura no futuro. Mesmo o Pré-Cambriano 

sendo o período mais longo e menos compreendido da história do nosso planeta, com 

as tecnologias disponíveis, ainda pode-se encontrar mais evidências (LAZCANO; 

ORÓ; MILLER, 1983).  

D 
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Portanto, desenvolvendo pesquisas na Astrobiologia, foi estabelecido na literatura o 

conceito de Zona de Habitabilidade para indicar se um ou mais planetas reúnem as 

condições necessárias para o desenvolvimento da vida em um dado sistema 

planetário. Segundo Mello (2019), existem alguns aspectos considerados para um 

planeta ser habitável que são: 

1) Ter uma estrela de longa vida, como o Sol, que proporcione energia luminosa de 

modo estável durante bilhões de anos; 

2) Durabilidade da existência para que desenvolvam vidas das mais simples às mais 

complexas; 

3) Ter estrutura que um ser vivo possa se estabelecer, ou seja, ser um planeta rochoso 

como a Terra; 

4) Possuir um campo magnético expressivo, com capacidade de proteger a superfície 

e a biosfera do ataque de partículas energéticas, os raios cósmicos; 

5) Ser capaz de manter atividade geológica durante bilhões de anos; 

6) Manter uma temperatura entre 0 e 100°C onde disponibilize água no estado líquido; 

7) Ser capaz de receber a energia luminosa estelar e transformá-la em calor e reter 

esse calor na superfície (efeito estufa). 

Conhecer e entender a vida passada na Terra, é fundamental, para compreender 

quais os primeiros seres vivos que habitaram o planeta e as condições na superfície 

terrestre que permitiram o surgimento das primeiras formas de vida, há bilhões de 

anos atrás. Além, das atuais condições de vida e como entender os aspectos 

necessários para a existência de vida no futuro. 

  

 

OBJETIVOS 

Como objetivos dessa atividade temos a proposta de identificar as principais 

características da Terra Primitiva ao longo do tempo a partir da diversidade e o período 

do surgimento dos primeiros seres vivos, a composição atmosférica de acordo com 

as condições presentes na superfície terrestre e os principais eventos ocorridos. 

CONTEÚDOS: 

Os principais conteúdos abordados são: características, composição atmosférica e 

variação da temperatura na superfície da Terra primitiva e atual, surgimento das 

primeiras formas de vida, determinantes para a biodiversidade; e, eventos ocorridos. 

Bem como aspectos que determinam a Terra como planeta habitável. 

DURAÇÃO: 100 minutos aproximadamente.  

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 

Biologia/Matemática/Geografia/História/Arte/Astronomia. 

 

 

APLICAÇÃO: Gráfico e Fichas 
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MATERIAL: 

Fichas com as características, composição atmosférica e temperatura, biodiversidade 
e eventos ocorridos desde a Terra primitiva até a atualidade. 

Projetor de imagens – Datashow. 

Computador ou notebook. 

Vídeo com as informações do texto de abertura elaborado com a ferramenta Benime1 
(gratuita). 

Ferramenta Power Point. 

QUIZ – usando a ferramenta Kahoot2 (gratuito). 

15 Questões de acordo com as informações contidas nas fichas. 

Papel Sulfite A4 (papel ofício) ou Papel Opaline A4. 

Lápis grafite. 

Borracha. 

Régua. 

METODOLOGIA: 

O mediador irá dividir a turma em quatro ou mais equipes, de acordo com a quantidade 

de estudantes na sala de aula e fará uma breve introdução sobre o conteúdo que será 

desenvolvido. A título de sugestão poderá ser utilizado o texto de abertura para leitura 

de forma coletiva ou apresentação de slides em Power Point.  

Cada equipe deve receber um bloco com as 8 fichas em Papel Sulfite A4 ou papel 

opaline A4 com as seguintes informações: Título (Terra primitiva ou Terra Atual), 

representação artística, período, características, composição atmosférica e 

temperatura, biodiversidade e eventos ocorridos se a aula for no formato presencial. 

Na forma virtual, a atividade poderá ser desenvolvida com apresentação do texto em 

formato de vídeo utilizando a ferramenta gratuita Benime atendendo a proposta de 

metodologia ativa. Todos os estudantes deverão receber as 8 fichas para fazerem 

uma leitura prévia para participarem da próxima etapa. 

Seguindo, o mediador fará perguntas sobre as informações contidas nas fichas e 

pontuará cada equipe. A equipe que conquistar um maior número de acertos será a 

campeã. Este formato se não tiver a disponibilidade da escola dos recursos como 

Datashow, notebook ou internet.  

No entanto, com o uso dos recursos tecnológicos, o mediador poderá utilizar a 

ferramenta Kahoot que é possível baixar gratuitamente pelo aparelho celular por meio 

do Play Store. Após o cadastro, podem-se adicionar perguntas relevantes de acordo 

com as informações sobre a Terra primitiva até os dias atuais.  

Como será desenvolvido individualmente, o estudante que alcançar a maior 

pontuação será o campeão.  

Após esta etapa, os estudantes deverão construir um gráfico usando os dados da 

Tabela 1.1 que reúne os valores médios das temperaturas na superfície da Terra em 

cada período estudado (ordenada) com o período geológico (abscissas) (Fig. 1.1). 

1 https://drive.google.com/file/d/1FxOigDb341DagpK3re4Mn_OLbd1qDffq/view?usp=sharing 
2 https://play.kahoot.it/v2/?quizId=0c2f0c05-2f89-4d6f-b3ec-d65e33c6e618 
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O mediador pode solicitar que, a partir da interpretação das eras geológicas, identificar 

quais eras são representadas no gráfico (Fig. 1.2). 

 

Tabela 1.1 – Indicação da variação de temperatura média da Terra em períodos cronológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Variação da temperatura média da Terra em períodos cronológicos. 

 

 

 

 

 

PERÍODO TEMPERATURA 

4,6 bilhões de anos 16,5°C 

4,5 bilhões de anos 16,3°C 

4 bilhões de anos 15,8°C 

3,6 bilhões de anos 15°C 

2,5 bilhões de anos 14,8°C 

1 bilhão de ano 17,8°C 

250 milhões de anos 16,5°C 

Atual 15°C 
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Fig. 1.2 – Ilustração didática de grandes acontecimentos nas eras geológicas da Terra. O pré-

Cambriano  compreende os éons Hadeano, Arqueano e Proterozoico. O Éon Fanerozoico, sendo 

representado por suas três grandes eras: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, este último, em dois 

períodos: Terciário e o Quaternário. 

 

 

Fonte: Vivendo ciências. 

 

A partir daí, o estudante terá uma visão das mudanças de temperatura ocorridas 

desde a sua formação até o período atual que está inserido o tempo cronológico atual 

da Terra.  
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Com a participação na atividade, cada estudante terá uma visão das principais 

características da Terra primitiva até as características atuais, além da composição 

atmosférica (Química), a variação da temperatura (Astronomia), a biodiversidade 

(Biologia) e os principais eventos ocorridos em cada período estudado. Em mãos 

destes dados e da temperatura atmosférica terrestre (Tabela 1.1), o estudante irá 

construir um gráfico a partir dos conhecimentos prévios de Matemática (divisão em 

PRODUÇÃO DE MATERIAL 
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porcentagem) e Geografia (representação espacial). Para completar irá identificar qual 

era geológica o período se refere na História. Como sugestão, o mediador poderá 

solicitar uma pesquisa sobre as principais características do período datado e poderão 

compreender melhor as condições básicas para existência e permanência de vida na 

superfície da Terra, ou seja, determinar quais as condições para um planeta ser 

habitável. 

 

 

 

Iversão garantida quando se pensa em jogos! Por que não utilizar em sala de 

aula? Os jogadores tentam responder corretamente as questões e permite 

saber quais os conhecimentos que tem sobre determinado assunto. Uma 

atividade mais lúdica, diferente das atividades do cotidiano nas salas de aula. 

Utilizando o aplicativo Kahoot, é possível desenvolver o jogo de perguntas na forma 

gratuita apenas se cadastrando e efetuando o login. Pode ser aplicado 

individualmente, sendo que cada jogador deverá ter um aparelho eletrônico 

funcionando com Android. Se desejar aplicar em equipe, diminui consideravelmente a 

necessidade de tantos aparelhos celulares.  

Se não tiver internet disponível e aparelhos celulares, além de Datashow para 

apresentação das perguntas, o mediador poderá imprimir as perguntas em forma de 

fichas e a diversão continua! 

 

 

        

        

D 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

QUIZ – A TERRA PRIMITIVA ATÉ A ATUALIDADE 
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Atividade 2: EVOLUÇÃO DO OXIGÊNIO NA TERRA AO 

LONGO DO TEMPO 

 

ocê já parou para pensar no quanto a composição atmosférica é importante 

para o início e permanência de vida no nosso planeta? Será que a atmosfera 

era diferente há 3,8 bilhões de anos quando surgiram as primeiras formas de 

vida? Como as características dos seres vivos são importantes para que haja esta 

biodiversidade na Terra? É sensacional entender o valor da vida! 

Mas, uma última pergunta: Qual a substância mais abundante na composição 

atmosférica da Terra? Pense aí! Se você disse hidrogênio (H2), não é! Se disse o 

oxigênio (O2), também não é! Então, o gás carbônico (CO2)! Infelizmente também não! 

E aí! O que achou? Quer descobrir mais sobre este gás tão importante para a vida na 

Terra? 

A composição atmosférica não é a mesma há 4,6 bilhões de anos atrás, nem há 2 

bilhões de anos, muito menos há 530 milhões de anos. Portanto, temos a composição 

diferente ao longo do tempo e não é o oxigênio a substância mais abundante. Segundo 

Kendall (2013), após a formação da Terra, O2 livre era quase inexistente na superfície 

terrestre e os oceanos eram predominantemente ricos em ferro (Fe+2).  

Há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, a atmosfera era bem diferente e tinha em torno 

de 0,01% de oxigênio, os mais antigos fósseis vivos e as formas de vida mais antigas 

do nosso planeta foram os estromatólitos (LAHR, 2019). Como o passar dos anos, há 

2,5 bilhões de anos atrás, aproximadamente, abrigaram bactérias anaeróbicas, as 

cianobactérias. Esses são seres vivos que metabolizavam seus alimentos sem usar o 

oxigênio, absorviam o CO2 e convertiam a luz do Sol em energia, liberando oxigênio 

como subproduto. As cianobactérias são seres fotossintéticos, que realizam a 

fotossíntese, sendo possível o acúmulo de O2 livre na atmosfera no Grande Evento 

de Oxidação (GEO). 

Após o GEO, micro-organismos anaeróbicos morreram em profusão e outras formas 

de vida mais complexas (incluindo animais e seres humanos), começaram a evoluir, 

tornando o oxigênio o combustível para vida a partir de 2,5 bilhões de anos atrás. 

Estas mudanças interferem na concentração de oxigênio na atmosfera terrestre e 

diretamente nas condições de vida dos seres vivos que conhecemos. 

A atmosfera atual é formada por vapor d’água, gás carbônico, nitrogênio, oxigênio e 

demais substâncias. Desta forma, a Terra tinha uma atmosfera livre de oxigênio e 

levou bilhões de anos até que houvesse quantidade suficiente para manter alguns 

seres vivos com vida. A porcentagem da composição atmosférica é a seguinte: cerca 

de 78% de N2, 21% de O2 e 1% dos demais gases como, por exemplo, CO2 (dióxido 

de carbono), CH4 (metano), Ar (argônio), Ne (neônio), He (hélio), O3 (ozônio) e H2O 

vapor d’água. 

V 
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A Astrobiologia, campo de pesquisa dedicado a estudar a origem, a evolução, a 

distribuição e o futuro da vida, permite-nos conhecer mudanças ocorridas tanto na 

Terra como em outros planetas. Motivo pelo qual boa parte da comunidade científica 

se dedica ao estudo do nosso planeta. Você pode até se perguntar: Mas se vamos 

estudar a Evolução do oxigênio ao longo do tempo, por que precisamos saber que o 

nitrogênio é a substância mais abundante? 

O nitrogênio é um componente de grande importância, pois é essencial para a 

existência de vida na Terra, já que participa da formação de ácidos nucléicos, 

aminoácidos e proteínas, componentes de moléculas orgânicas dos seres vivos. Está 

presente na composição atmosférica na forma inerte do nitrogênio, não reage com as 

coisas com muita facilidade e vem se acumulando na atmosfera desde a formação do 

planeta. 

O oxigênio, por outro lado, é muito reativo e gás essencial para os seres vivos 

aeróbicos que o utilizam na obtenção de energia.  É um gás essencial para a 

sobrevivência da vida na Terra sendo utilizado em vários processos e tem algumas 

funções importantes que vale citar: para a respiração celular, combustão e 

decomposição, além de formar a camada de ozônio (KASTING,1993). 

Se fosse o mais abundante na atmosfera, esta seria muito venenosa para respirar. 

Provavelmente, muito difícil existirmos! Os 21% de O2 que temos hoje, mantêm o 

equilíbrio com os 78% de N2 e demais gases, favorecendo a permanência de vida na 

Terra. Isso não é demais? Porém, nem sempre foi desse jeito! 

Há 3 bilhões de anos existia uma quantidade de 0,03% de O2 que era utilizado por 

micróbios que realizavam a fotossíntese (ZIMMER, 2013). Há 2,5 bilhões de anos, 

tínhamos mais de 1% do oxigênio acumulado e no decorrer do tempo foi se 

acumulando mais pelo aumento de seres vivos fotossintetizantes.  

A atmosfera terrestre apresenta três tipos na sua formação: a primária, a secundária 

e a atual. A atmosfera primária com gás hélio e gás hidrogênio foi formada a partir dos 

gases da estrela mãe, o Sol. A atmosfera secundária tinha gás hidrogênio, metano, 

vapor d’água, gás carbônico e início do acúmulo de nitrogênio na atmosfera. 

Por outro lado, quando se pensa em ser vivo e condições de vida, adaptações para a 

sobrevivência de determinadas espécies e em ambientes que sofreram também 

alterações, vem logo em mente o tema Evolução. A tendência em direcionar para a 

Biologia, por ser um fenômeno que ocorre em sistemas biológicos ao longo de grandes 

escalas de tempo (LAHR, 2019), permite entender que não seria diferente com o 

nosso planeta com constantes mudanças. 

O que difere os dois sistemas é que a evolução representa um sistema biológico, 

enquanto as mudanças ocorridas na superfície da Terra é um sistema geológico. Mas, 

as atividades fotossintéticas dos primeiros organismos procariontes interferiram em 

mudanças no sistema geológico. 



27 
 

 

Podemos, então, usar o mesmo termo evolução para apresentar as diferentes 

concentrações do oxigênio na superfície terrestre ao longo do tempo, desde a 

formação da Terra até os dias atuais. 

A curva de concentração pode ser analisada a partir da Figura 2.1, onde é 

apresentada a concentração em porcentagem e o surgimento de organismos vivos ao 

longo de bilhões de anos atrás. Estes resultados foram obtidos a partir de evidências 

fósseis e reconstruções moleculares.  

A partir destes dados, é possível identificar que há 4,6 bilhões de anos, quando o 

Universo iniciou a sua formação, não havia concentração de oxigênio na composição 

atmosférica e a partir de 3,5 bilhões de anos, com o surgimento dos primeiros seres 

vivos, os estromatólitos, a concentração de oxigênio passou a ser de 0,01%, abrindo 

portas para as cianobactérias, seres mais estudados como primeiros seres vivos. 

Figura 2.1 - A concentração de oxigênio através das eras geológicas e o surgimento de grupos de 

organismos, baseado na evidência fóssil e reconstruções moleculares. 

 

Fonte: Lahr in Galante (2019) 

Segundo Lahr (2019), o processo evolutivo, que ocorre desde o surgimento da vida 

na superfície terrestre, foi o responsável pela composição atual da atmosfera na Terra 

e um grande exemplo de como as mudanças ocorridas no sistema biológico podem 

afetar o sistema geológico no período de milhões de anos. 

 

 

 

OBJETIVOS: 

Reconhecer a importância do oxigênio para os seres vivos. Conhecer as variações de 

porcentagens do gás oxigênio na composição atmosférica ao longo do tempo. 

Identificar alguns seres vivos que surgiram durante a concentração de oxigênio na 

Terra.   

 

APLICAÇÃO: Tabela e Gráfico 
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CONTEÚDOS: 

Fazem parte dos conteúdos para o desenvolvimento desta atividade a importância do 

oxigênio para a vida e a concentração desta substância para os seres vivos, e 

equilíbrio na composição atmosférica. Primeiros seres vivos a partir da quantidade de 

oxigênio que se foi acumulando na atmosfera terrestre. Matemática básica, 

trabalhando com plano cartesiano.  

DURAÇÃO: 50 minutos aproximadamente.  

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 

Biologia/Matemática/Geografia/História/Astronomia/Química. 

MATERIAL 

Papel milimetrado A4 ou Papel ofício A4. 

Roteiro da atividade.  

Fichas com as concentrações de oxigênio ao longo do tempo. 

Tabela da concentração de oxigênio com períodos, a ser preenchida pelo estudante: 
4,6 bilhões de anos; 3,5 bilhões de anos; 2,5 bilhões de anos; 1 bilhão; 530 milhões 
de anos, 460 milhões de anos e atual. 

Lápis grafite. 

Borracha. 

Régua. 

METODOLOGIA: 

Cada estudante receberá o roteiro da atividade e deverá utilizar lápis grafite, borracha 
e régua.  

Após a leitura, deverá analisar o gráfico da Figura 2.1, que contém as concentrações 
em porcentagem do oxigênio ao longo do tempo desde 4,6 bilhões de anos até os dias 
atuais e preencher a Tabela 2.1, com os valores em porcentagem do oxigênio ao longo 
do tempo. Além destas concentrações, existe o período que surgiu os primeiros seres 
vivos até os vegetais e animais. 

Tabela 2.1 - Concentração de oxigênio ao longo do tempo. 

PERÍODO % (aproximada) de O2 Biodiversidade 

4,6 bilhões de anos -------- --------- 

3,5 bilhões de anos 0,01 Fósseis de estomatólitos 

2,5 bilhões de anos 5 Cianobactérias 

1 bilhão de ano 28 Eucariontes 

530 milhões de anos 30 Animais 

460 milhões de anos 15 Vegetais 

Atual 21 Biodiversidade 
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Cada estudante deverá construir um gráfico do tipo de linhas, da concentração de 
oxigênio através das eras geológicas. Na ordenada (eixo Y), o estudante identificará 
a concentração de O2 em porcentagem e na abscissa (eixo X), qual o período no 
tempo geológico correspondente. 

A partir da leitura do texto, reconhecer a importância do oxigênio para os seres vivos, 

conhecer as variações de porcentagens do gás oxigênio na composição atmosférica 

ao longo do tempo e ainda, identificar alguns seres vivos que surgiram durante a 

concentração de oxigênio na Terra dá oportunidade para que a ciência seja cada vez 

mais explorada. 

O conhecimento científico não se reduz a observações, perguntas e testes para 

adquirir resultados e analisá-los, mas se como pode contribuir para que o sujeito se 

sinta integrante do desenvolvimento da Ciência. 

 

 

 

                

FICHAS DA EVOLUÇÃO DO OXIGÊNIO NA TERRA E 

BIODIVERSIDADE 
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EVOLUÇÃO DO OXIGÊNIO NA TERRA AO LONGO DO TEMPO 

 

ocê já parou para pensar no quanto a composição atmosférica é importante para o início e 
permanência de vida no nosso planeta? Será que a atmosfera era diferente há 3,8 bilhões de 
anos quando surgiram as primeiras formas de vida? Como as características dos seres vivos são 
importantes para que haja esta biodiversidade na Terra? É sensacional entender o valor da vida! 

Mas, uma última pergunta: Qual a substância mais abundante na composição atmosférica da 
Terra? Pense aí! Se você disse hidrogênio (H2), não é! Se disse o oxigênio (O2), também não é! Então, 
o gás carbônico (CO2)! Infelizmente também não!  

E aí! O que achou? Quer descobrir mais sobre este gás tão importante para a vida na Terra?  

A composição atmosférica não é a mesma há 4,6 bilhões de anos atrás, nem há 2 bilhões de anos, 
muito menos há 530 milhões de anos. Portanto, temos a composição diferente ao longo do tempo e 
não é o oxigênio a substância mais abundante. Segundo Kendall (2013), após a formação da Terra, o 
O2 livre era quase inexistente na superfície e nos oceanos e sim o Fe+2 e só começou a se acumular no 
Grande Evento de Oxidação (GEO). 

A substância mais abundante na composição atmosférica é o nitrogênio (N2). Temos nos dias atuais 
cerca de 78% de N2, 21% de O2 e 1% dos demais gases como, por exemplo, CO2, CH4 (metano), Ar 
(argônio), Ne (neônio), He (hélio), O3 (ozônio) e H2O vapor d’água.  

A Astrobiologia, campo de pesquisa dedicado a estudar a origem, a evolução, a distribuição e o futuro 
da vida, permite-nos conhecer mudanças ocorridas tanto na Terra como em outros planetas. Motivo 
pelo qual boa parte da comunidade científica se dedica ao estudo do nosso planeta. Você pode até se 

V 

ROTEIRO DA ATIVIDADE UTILIZANDO GOOGLE DOC 
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perguntar: Mas se vamos estudar a Evolução do oxigênio ao longo do tempo, por que precisamos saber 
que o nitrogênio é a substância mais abundante?  

O Nitrogênio é um componente de grande importância, pois é essencial para a existência de vida na 
Terra, já que participa da formação de ácidos nucléicos, aminoácidos e proteínas, componentes de 
moléculas orgânicas dos seres vivos.  

O oxigênio é o gás essencial para os seres vivos aeróbicos que utilizam o O2 na obtenção de energia, 
um gás essencial para a sobrevivência da vida na Terra sendo utilizado para a respiração celular, 
combustão e decomposição, além de formar a camada de ozônio (KASTING, 1993). Se fosse o mais 
abundante na atmosfera, esta seria muito venenosa para respirar.  

Provavelmente, muito difícil existirmos! Os 21% de O2 que temos hoje, sendo necessário 2 bilhões de 
anos, mantêm o equilíbrio com os 78% de N2 e demais gases, favorecendo a permanência de vida na 
Terra. Isso não é demais? Porém, nem sempre foi desse jeito!  

Há 3 bilhões de anos existia uma quantidade de 0,03% de O2 que era utilizado por micróbios que 
realizavam a fotossíntese (ZIMMER, 2013). A fotossíntese é um processo realizado por seres vivos que 
utilizam o dióxido de carbono para a obtenção de energia, liberando o oxigênio na atmosfera durante 
o dia.  

A atmosfera terrestre apresenta três tipos na sua formação: a primária, a secundária e a atual. A 
atmosfera primária com gás hélio e gás hidrogênio foi formada a partir dos gases da estrela mãe, o Sol. 
A atmosfera secundária tinha gás hidrogênio, metano, vapor d’água, gás carbônico e início do acúmulo 
de nitrogênio na atmosfera.  

Por fim, a atmosfera atual é formada por vapor d’água, gás carbônico, nitrogênio, dentre outras 
substâncias, e agora com a presença de oxigênio. Desta forma, a Terra tinha uma atmosfera livre de 
oxigênio e levou bilhões de anos até que houvesse quantidade suficiente para manter alguns seres 
vivos com vida.  

Por outro lado, quando se pensa em ser vivo e condições de vida, adaptações para a sobrevivência de 
determinadas espécies e em ambientes que sofreram também alterações, vem logo em mente o tema 
Evolução. A tendência em direcionar para a Biologia, por ser um fenômeno que ocorre em sistemas 
biológicos ao longo de grandes escalas de tempo (Lahr, 2019), permite entender que não seria 
diferente com o nosso planeta com constantes mudanças.  

O que difere os dois sistemas é que a evolução representa um sistema biológico, enquanto as 
mudanças ocorridas na superfície da Terra é um sistema geológico. Mas, as atividades fotossintéticas 
dos primeiros organismos procariontes interferiram em mudanças no sistema geológico.  

Podemos, então, usar o mesmo termo evolução para apresentar as diferentes concentrações do 
oxigênio na superfície terrestre ao longo do tempo, desde a formação da Terra até os dias atuais.  

A curva de concentração pode ser analisada a partir da Figura 2.2, onde é apresentada a concentração 
em porcentagem e o surgimento de organismos vivos ao longo de bilhões de anos atrás. Estes 
resultados foram obtidos a partir de evidências fósseis e reconstruções moleculares. 

A partir destes dados, é possível identificar que há 4,6 bilhões de anos, quando o Universo iniciou a 
sua formação, não havia concentração de oxigênio na composição atmosférica e a partir de 3,5 bilhões 
de anos, com o surgimento dos primeiros seres vivos, os estromatólitos1, a concentração de oxigênio 
passou a ser de 0,01%, abrindo portas para as cianobactérias, seres mais estudados como primeiros 
seres vivos. 
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Figura 2.2 - A concentração de oxigênio através das eras geológicas e o surgimento de grupos de 
organismos, baseado na evidência fóssil e reconstruções moleculares. 

 

Fonte: Lahr in Galante (2019) 

 Segundo Lahr (2019), o processo evolutivo, que ocorre desde o surgimento da vida na 
superfície terrestre, foi o responsável pela composição atual da atmosfera na Terra e um grande 
exemplo de como as mudanças ocorridas no sistema biológico podem afetar o sistema geológico no 
período de milhões de anos. 

APLICAÇÃO: Tabela e Gráfico 

DURAÇÃO: 50 minutos aproximadamente. 

MATERIAL 

Papel milimetrado A4. 
Fichas com a composição atmosférica dos períodos: 4,6 bilhões de anos; 3,5 bilhões de anos; 2,5 
bilhões de anos; 1 bilhão; 530 milhões de anos; 460 milhões de anos e atual. 
Tabela da concentração de oxigênio com períodos, a ser preenchida pelo estudante. 
Lápis grafite. 
Borracha. 

METODOLOGIA: 

Cada estudante receberá as fichas e deverá utilizar lápis grafite e borracha.  

Após a leitura, deverá analisar o gráfico da Figura 2.2, que contém as concentrações em 
porcentagem do oxigênio ao longo do tempo desde 4,6 bilhões de anos até os dias atuais e 
preencher a Tabela 2.1 com os valores em porcentagem do oxigênio ao longo do tempo. Além 
destas concentrações, existe o período que surgiu os primeiros seres vivos até os vegetais e 

animais. 
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Tabela 2.1 - Concentração de oxigênio ao longo do tempo 

PERÍODO % (aproximada) de O2 Biodiversidade 

4,6 bilhões de anos   

3,5 bilhões de anos   

2,5 bilhões de anos   

1 bilhão de ano   

530 milhões de anos   

460 milhões de anos   

Atual   

 

 

Cada estudante deverá construir um gráfico do tipo de linhas, da concentração de oxigênio 
através das eras geológicas. Na ordenada (eixo Y), o identificará a concentração de O2 em 
porcentagem e na abscissa (eixo X), qual o período no Tempo geológico correspondente. 

A partir da leitura do texto, reconhecer a importância do oxigênio para os seres vivos, conhecer 
as variações de porcentagens do gás oxigênio na composição atmosférica ao longo do tempo 
e ainda, identificar alguns seres vivos que surgiram durante a concentração de oxigênio na 
Terra dá oportunidade para que a ciência seja cada vez mais explorada. 

O conhecimento científico não se reduz a observações, perguntas e testes para adquirir 
resultados e analisá-los, mas como pode contribuir para que o sujeito se sinta integrante do 

desenvolvimento da Ciência. 

 
Link do Roteiro da atividade no Google Docs:  

https://docs.google.com/document/d/13t5JzpLOZ-

QI1AEe2kHIJkfGdXi3Y2BK1NR09TN16YQ/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/13t5JzpLOZ-QI1AEe2kHIJkfGdXi3Y2BK1NR09TN16YQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/13t5JzpLOZ-QI1AEe2kHIJkfGdXi3Y2BK1NR09TN16YQ/edit?usp=sharing
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Nesta seção encontram-se as imagens das instruções apresentadas no Jamboard. Segue o link do Jamboard: 

https://jamboard.google.com/d/12MF_X8mVpB5sr3ZSaJouW317P_wJWtUECg2uqXBMcB0/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DA ATIVIDADE UTILIZANDO A FERRAMENTA JAMBOARD 

https://jamboard.google.com/d/12MF_X8mVpB5sr3ZSaJouW317P_wJWtUECg2uqXBMcB0/edit?usp=sharing
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Atividade 3: GASES ATMOSFÉRICOS NA TERRA PRIMITIVA 

E ATUAL 

ocê sabia que há 4,6 bilhões de anos atrás quando a Terra foi formada, não 

existia camada atmosférica como nos dias de hoje? É incrível como a evolução 

atmosférica interfere nas condições para a existência de vida e/ou permanência 

em nosso planeta!  

Mudanças em longo prazo na composição atmosférica estão ligadas às mudanças na 

superfície terrestre. A atmosfera apareceu pela primeira vez há 4,5 bilhões de anos, 

logo depois que a Terra e a Lua completaram sua fase de formação. Isso porque os 

gases dos vulcões formavam um envelope ao redor da Terra desenvolvendo uma 

crosta primitiva (MOJZSIS, 2001; ZAHNLE; SCHAEFER; FEGLEY, 2010). 

As pesquisas realizadas pela comunidade científica são reveladoras! Os gases 

atmosféricos presentes na superfície terrestre há 4,5 bilhões, 2,5 bilhões, há 250 

milhões de anos atrás, diferem entre si em composição e quantidades disponíveis na 

atmosfera. Inclusive, segundo Hayes (2020), é importante compreender que a 

atmosfera terrestre fornece proteção e gases necessários para manutenção da vida, 

além da parceria estabelecida com a gravidade, tão estudada pela Física, que permite 

que as partículas de ar fiquem próximas da superfície. 

No início da sua formação, a atmosfera da Terra passou por um resfriamento da crosta 

e a liberação de componentes químicos ocasionado pela atividade vulcânica intensa. 

Existia, portanto, partículas de vapor d’água, dióxido de carbono, nitrogênio, amônia, 

metano e outras substâncias tóxicas. Além de proteger a superfície terrestre, a 

atmosfera é responsável pela manutenção da temperatura média, defesa contra o 

ataque de meteoritos e bloqueio dos raios ultravioletas. 

Na Astronomia, estudar os elementos químicos que permitem a existência de vida fora 

da Terra é possível tanto pela Astrobiologia quanto pela Astrofísica, Astroquímica e 

outras áreas. O estudo envolve a maneira como enxergamos a nós mesmos, como 

interagimos com a Terra e com o Universo (ZAIA; ZAIA; CARNEIRO, 2019). 

Na Biologia, até o século XIX era aceito pelos biólogos a teoria da geração espontânea 

proposta e defendida por Aristóteles. No entanto, foi refutada por outros 

pesquisadores que acreditavam ser necessária a presença de outro ser vivo para 

gerar os demais. 

A partir de hipóteses e experimentos como de Oparin e Haldane (Fig. 3.1), e de Miller 

e Urey (Fig. 3.2), na Química prebiótica estuda-se todas as reações e processos que 

poderiam ter contribuído para a Origem e Evolução da Vida no planeta Terra. Como 

ciência interdisciplinar, tem como objetivo explicar o aparecimento da vida e a 

transformação tão lenta da atmosfera que para termos o oxigênio em 21%, foram 

necessários 2 bilhões de anos.  

V 
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Portanto, para entender a composição atmosférica da superfície terrestre que 

favoreceu o aparecimento das primeiras formas de vida, é preciso saber quais 

substâncias estavam presentes desde a Terra primitiva até os dias atuais. Por 

exemplo, sabe-se que as bactérias anaeróbicas, primeiras formas de vida a surgir no 

planeta, deram origem às primeiras plantas marinhas primitivas que iniciaram o 

processo de fotossíntese transformando a constituição do ar atmosférico. 

Figura 3.1 – Esquema de Oparin-Haldane para o surgimento da vida no planeta Terra. 

 

Fonte: Astrobiologia: uma ciência emergente (2019). 

 

Figura 3.2 – Esquema utilizado Miller para a síntese de aminoácidos a partir da suposição de gases 

que fariam parte da atmosfera da Terra primitiva como: CH4, NH3, H2 e vapor H2O. 

 

Fonte: Astrobiologia: uma ciência emergente (2019). 



40 
 

 

O pesquisador Jardim (2001) fez uma pergunta há 20 anos atrás de como seria 

possível reconstituir a atmosfera terrestre primitiva de modo que fosse possível avaliar 

a magnitude das transformações químicas que ocorreram. Ele mesmo respondeu que 

seria tentando entender as marcas que foram deixadas pelo tempo através da 

Química, da Geologia e da Biologia. Podemos considerar também, sem dúvida, que a 

Astronomia é uma ciência que cada dia encanta e transforma a vida de muitos 

profissionais. 

Convido você a fortalecer seus elos com a Ciência, a fim de entender um pouco mais 

sobre a evolução da nossa atmosfera terrestre! Aproveite e curta este momento! 

 

 

 

OBJETIVOS 

Conhecer a composição atmosférica na superfície terrestre, identificando a proporção 

destes gases na Terra primitiva e nos dias atuais, além de reconhecer a importância 

dos gases para o surgimento e permanência da vida na Terra. 

CONTEÚDOS:  

Os conteúdos abordados aqui são: Terra primitiva e atmosfera primordial, principais 

gases na Terra primitiva, composição química e gases presentes na atmosfera nos 

períodos de 4,6 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos, 4 bilhões, 3,6 bilhões, 2,5 

bilhões, 1 bilhão, 250 milhões de anos e a atmosfera atual. 

DURAÇÃO:  50 minutos aproximadamente.  

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: 

Biologia/Química/Matemática/Geografia/Arte/Astronomia. 

MATERIAL 

Instruções para montagem das moléculas geometrizadas com materiais diversos 

(frutos, vasilhas plásticas, cordão, hastes plásticas, canudos) (Tabela 3.1). 

Fichas da Composição atmosférica desde a formação da Terra. 

Lápis grafite. 

Borracha. 

Papel Sulfite A4 75g. 

Kit didático - Sugestão  

Tampas de garrafa pet e Tetra Pack de 2 a 4 tamanhos diferentes (Fig. 3.3): 

• H (hidrogênio) – tamanho menor (46 unidades); 

• O (oxigênio) – tamanho médio (27 unidades); 

• He (hélio) – 2 und., N (nitrogênio) – 20 unid., C (carbono) – 11 und., Ar (argônio) 
– 1 und., Ne (neônio) – 1 ind. – tamanho maior (35 unidades). 

Palitos para pirulito tubo de pet n° 28. Canudos plásticos ou palito de churrasco. 

Tesoura 

Ferro de Soldar (furar as laterais das tampas). 

APLICAÇÃO: Moléculas Geometrizadas e Gráfico de pizza 
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Fig. 3.3 – Ilustração da estrutura geométrica molecular da água (H2O) utilizando tampas de garrafa 

PET e Tetra Pack com hastes para pirulito. 

 

 

METODOLOGIA: 

ETAPA 1  

Cada estudante deverá construir uma molécula geometrizada das substâncias que 

fazem parte da composição atmosférica da Terra nos períodos: 4,6 bilhões; 4,5 

bilhões de anos; 4 bilhões de anos; 3,6 bilhões; 2,5 bilhões de anos; 1 bilhão de ano; 

250 milhões de anos e atual. 

O estudante deverá utilizar materiais que estão disponíveis em casa como: tampas de 

garrafa PET ou de vasilhas plásticas, vasilhas plásticas, garrafas, latas que 

representem os elementos químicos: hidrogênio (H); oxigênio (O); nitrogênio (N); 

carbono (C); neônio (Ne); hélio (He); argônio (Ar). 

A depender do contexto químico, os elementos realizam um determinado número de 

ligações químicas definido pela sua estrutura eletrônica. 

Para construir as maquetes na etapa 2, é preciso verificar a Geometria Molecular das 

substâncias em estudo e as instruções de montagem das moléculas geometrizadas.  

 

ETAPA 2 

Nesta etapa, as equipes irão montar maquetes das moléculas correspondentes a 

composição dos principais gases na Terra. Os componentes atmosféricos são: gás 

carbônico (CO2); monóxido de carbono (CO); gás nitrogênio (N2); metano (CH4); 

hidrogênio (H2); vapor de água (H2O); amônia (NH3); nitrogênio (N2); neônio (Ne); hélio 

(He); argônio (Ar). No tópico Produção de Material pode-se perceber a geometria 

molecular das substâncias citadas. 

 

ETAPA 3 

A terceira etapa consiste na construção de um gráfico em forma de pizza dos gases 

atmosféricos no período da Terra Primitiva aos dias atuais. Pode-se utilizar o Gráfico 
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da Composição da atmosfera desde a formação do Universo aos dias atuais com as 

eras geológicas determinadas (Fig. 3.4) ou as informações contidas nas fichas que o 

estudante irá receber para o desenvolvimento da atividade. A atividade será 

desenvolvida numa folha de papel ofício A4 com os dados da composição atmosférica 

da Terra atual. 

Figura 3.4 – Composição da atmosfera desde a formação do Universo aos dias atuais com as eras 

geológicas determinadas. 

 

Fonte: Googleusercontent 

 

SUGESTÕES: De modo remoto, os estudantes poderão construir suas moléculas 

geometrizadas utilizando materiais como frutos, verduras, potes plásticos, latas, 

missangas, biscoitos, cotonetes, canudos ou outros materiais que tiverem em casa. 

Não se preocupe, eles serão super criativos! 
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COMPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA DESDE  
A FORMAÇÃO DA TERRA 
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MATERIAIS 

PRODUTO DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

Caixa organizadora  Plástica com 18 divisórias de 

tamanhos diferentes (27 X 34 cm) 

1 R$ 50.00 ou 

reciclada 

Tampas plásticas MENORES 46 Recicladas 

Tampas plásticas  MAIORES 62 Recicladas 

Palitos de pirulito plásticos padrão 50 unidades R$ 10.00 

Tesoura escolar 1 R$ 4.00 

Ferro de Solda Sc-30 plus 1 R$ 25.00 

MONTAGEM 

ETAPAS PROCEDIMENTO LIGAÇÕES DESCRIÇÃO 

1 Utilizando a chave de fenda Philips e a vela, deverá 

perfurar as tampas plásticas de acordo o número de 

ligações químicas que o elemento químico fizer. 

H – 1 

O – 2 

C – 4 

N – 3 

S – 2 

Ne – estável 

Ar – estável 

He - estável 

BRANCO  

VERMELHO 

VERDE 

PRETO 

AZUL 

AMARELO 

INCOLOR 

VERDE CLARO 

COMPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA 

PERÍODO Elemento químico Ligações 

 H 0 C N Ne Ar He Incolor – covalente azul - dativa 

4,6 bilhões de anos atrás 9 - 1 3 - - 1 11 - 

4,5 bilhões de anos atrás 11 1 1 3 - - 1 20  1 

4 bilhões de anos atrás 9 3 2 3 - - - 14 - 

3,6 bilhões de anos atrás 9 3 2 3 - - - 13 - 

2,5 bilhões de anos atrás - 4 1 2 - - - 11 - 

1 bilhão de ano atrás - 4 1 2 - - - 5 - 

250 milhões de anos atrás - 4 1 2 - - - 9 - 

Atual 8 8 2 2 1 1 1 18 1 

TOTAL 46 27 11 20 1 1 2 101 2 

2 Utilizando as fichas das composições atmosféricas no 

período sorteado, cada equipe deverá desenvolver as 

geometrias moleculares das substâncias químicas 

Presencial - Cada equipe deverá socializar suas 

moléculas construídas. 

 

Utilizando as fichas das composições atmosféricas em 

um determinado período, cada estudante deverá 

desenvolver as geometrias moleculares das substâncias 

químicas. 

Remota – Cada estudante deverá tirar fotos das 

moléculas construídas, identificar os átomos 

utilizados bem como os materiais → enviar para a 

Sala de aula disponibilizado pela plataforma 

ENOVA. 

3 Utilizando as fichas das composições atmosféricas no 

período desenvolvido na etapa 2, cada equipe deverá 

construir um gráfico em forma de Pizza. 

Presencial - Cada equipe deverá socializar suas 

moléculas construídas. 

 

Utilizando as fichas das composições atmosféricas no 

período desenvolvido na etapa 2, cada estudante 

deverá construir um gráfico em forma de Pizza. 

Remota – Cada estudante deverá tirar fotos das 

moléculas construídas, identificar os átomos 

utilizados bem como os materiais → enviar para a 

Sala de aula disponibilizado pela plataforma e-

Nova. 

 

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DAS MOLÉCULAS GEOMETRIZADAS 
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Representação da geometria molecular dos componentes químicos da camada atmosférica 

utilizando o Kit didático de Modelos Geometrizados de estrutura de ligações químicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAL 
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Com o desenvolvimento da atividade, cada equipe terá em mãos as representações 

geométricas das substâncias correspondentes ao período sorteado e irá construir um 

gráfico em forma de pizza com as porcentagens de cada componente atmosférico. 

Por fim, poderá ocorrer então, uma troca de ideias e descobertas sobre a atividade 

realizada. 

Representação dos gráficos de pizza de acordo com a concentração dos componentes 

químicos da camada atmosférica utilizando o Kit didático de Modelos Geometrizados de 

estrutura de ligações químicas. 
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Com base nas composições atmosféricas, o estudante terá acesso a conhecimentos 

relacionados com Química, Astronomia, Matemática, Biologia, Geografia e Arte. A 

aprendizagem se torna mais significativa quando se utiliza atividades diferenciadas, 

lúdicas na sala de aula. 
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Atividade 4: UMA VIAGEM AO LONGO DO TEMPO 

 

esde a existência da humanidade, se contempla a grandeza e as maravilhas 

do Universo! Ele foi formado há cerca de 14 bilhões de anos e abriga muitas 

galáxias, estrelas, planetas e uma diversidade de objetos astronômicos para 

os quais os pesquisadores estão desbravando nas descobertas científicas. 

O planeta Terra foi formado há aproximadamente 4,6 bilhões depois de quase 10 

bilhões de anos que o Universo foi formado. O fantástico é que nem sempre existiu 

vida na Terra e que mesmo que tenham existido algumas comunidades em 

determinadas regiões e/ou ambientes, sofreram algum fenômeno que possibilitou a 

extinção destas.  

A Astrobiologia é uma área da Astronomia que abre portas para estudar as 

condições de vida fora da Terra, no entanto ainda se tem muito a descobrir, conhecer 

sobre o passado, sobre o presente para entender um pouco mais sobre o futuro.  

A ideia de Pedra Lascada, de eras geológicas (Fig. 4.1), placas tectônicas, 

meteoritos, asteróides, entre outros, como a extinção em massa, são conteúdos 

que ficam ligados a galera de História, de Geografia, de Física. Chamado por 

Freedman e Herron (2009), de “Big Five”, ou seja, as cinco grandes extinções em 

massa são divididas em Ordoviciano (há cerca de 440 Ma), Devoniano (365 Ma), 

Permiano (250 Ma).  

Figura 4.1 – Eras geológicas do Tempo na Terra em ordem cronológica de baixo para cima. 

 

Fonte: Standards in puzzles. 

D 
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Para sua surpresa, não importa a área de atuação ou de estudo, a partir de hoje, você 

poderá conhecer um pouco sobre o que se tem discutido ou descoberto no meio 

científico sobre o os registros das Grandes extinções em massa que marcam o tempo 

histórico da Terra (Fig. 4.2).     

Você pode perceber que existem algumas abreviações logo abaixo indicando o tempo 

geológico em milhões de anos, para relembrar temos: Cam (Cambriano); Ord 

(Ordoviciano); Sil (Siluriano); Dev (Devoniano); Carb (Carbonífero); Perm (Permiano); 

Tri (Triássico); Jur (Jurássico); Cret (Cretácio); Cenoz (Cenozóico). 

Figura 4.2 – Diagrama de distribuição de extinções em massa ao longo do Fanerozóico indicadas por 

pontos vermelhos. 

  

Fonte: Acervo digital UFPR. 

Mas para tudo isso ser possível e conhecer até lugares incríveis que você nunca 

imaginou que existisse vida aqui mesmo na Terra, que tal viajar no tempo e entender 

as condições que viabilizaram a existência de vida há 3,8 bilhões de anos? Vamos 

nesta aventura? 

Em um primeiro momento, um planeta para ter vida depende do acúmulo de água no 

estado líquido, onde se formou os oceanos, terem uma estrela com luminosidade e 

distância adequada, manter a temperatura na superfície do planeta e ter a 

capacidade de receber energia luminosa estelar e transformá-la em calor mantendo 

na superfície. 

Em um segundo momento, ao longo do tempo, ocorre eventos episódicos como 

terremotos, tsunamis e colisões de corpos astronômicos que provocam drástico 

efeito sobre as chances de sobrevivência de determinadas espécies. Além, de 

eventos mais prolongados como a deriva dos continentes, as flutuações de 

temperatura, variações na composição atmosférica, também têm um grande impacto 

sobre o sistema biológico.  

Em um terceiro momento de acordo com pesquisas no meio científico, a vida surgiu 

há mais ou menos 3,8 a 3,5 bilhões de anos no Éon Arqueano (entre 3,85 bilhões a 

2,50 bilhões de anos). Existem registros que os mais antigos fósseis vestígios de 

algum organismo vivo são os estromatólitos (Fig. 4.3). Organismos que foram 

formados pelo crescimento laminar de comunidades microbianas, os estromatólitos 
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fósseis formados por organismos já extintos, diferentes dos organismos que foram os 

estromatólitos modernos, que são formados por cianobactérias (organismos 

procariontes).   

A atmosfera há 3,5 bilhões de anos era bem diferente da atual e a quantidade de 

oxigênio era extremamente baixa, em torno de 0,01% do volume total da atmosfera, 

passando a 2% aproximadamente 2 bilhões de anos depois do surgimento dos 

estromatólitos que depois da fotossíntese houve a produção de hidrocarbonetos 

(glicose), para o próprio consumo.  

Os primeiros fósseis de vestígios de organismos eucariontes foram datados de 1,8 

bilhões de anos, como por exemplo, a alga vermelha do gênero Bangiomorpha. 

Depois de 200 milhões de anos, houve o aumento da concentração de O2 (oxigênio) 

na atmosfera terrestre, acumulando há cerca de 850 milhões de anos até atingir os 

níveis atuais de aproximadamente 21% (LAHR, 2019). Foi um período que marcou 

uma maior diversificação de formas multicelulares, entre animais e vegetais. Período 

Ediacarano datado entre mais ou menos de 530 – 520 milhões de anos. 

Figura 4.3 – Camada de acúmulo sedimentar de um estromatólito com data do período Proterozóico 

com o crescimento em domos, onde as camadas claras e escuras se sobrepõem alternadamente. 

 

Fonte: Lahr (2019) 

 

A procura de vida ou requisitos extraterrestres de condições propícias para a vida vem 

dessa possibilidade de investigação dos micro-organismos. Deve-se a diversidade 

metabólica e a capacidade de propagação que conferiram aos seres microscópicos 

unicelulares uma longa existência no planeta Terra. A partir dos estudos de ambientes 

extremos que foi possível apresentar as fronteiras para a ocorrência e propagação da 

vida em ambientes extraterrestre e investigar a incrível complexidade e o poder da 

adaptação de microorganismos (DUARTE; RIBEIRO; PELLIZARI, 2019). 

Um grupo de seres vivos, chamados de extremófilos, conseguem sobreviver em 

ambientes com extremos de calor, frio, pH, salinidade, pressão e radiação. Segundo 

os autores acima citados, deve-se estudar a variabilidade do planeta que se vive e os 

aspectos de adaptação de organismos em variados ambientes para compreender as 

condições de habitabilidade de acordo com o conceito de vida que se conhece. 

No quarto momento, e tão importante quanto os demais acima, nos tempos histórico, 

geográfico, biológico, químico e físico, pensar em Origem e Evolução da Vida é se 
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reportar ao passado e estudar os registros feitos por pesquisadores das 

características, datação, diversidade biológica e condições que favoreceram a 

adaptação de populações biológicas na superfície terrestre. 

Importante é iniciar a pesquisa no que diz respeito às eras geológicas. Vamos lá com 

algumas características!  

• Era Hadeana (4,6 – 3,4 bilhões de anos) → Hades = inferno; marcada pela 

formação da superfície da Terra, impactos massivos de asteróides, formação 

da Lua, oceanos e aparição de água na Terra; 

• Era Arqueana (3,4 – 2,5 bilhões de anos) → primeira evidência de organismos 

unicelulares (3,8 bilhões), início da fotossíntese (3,8 bilhões), os primeiros 

micro-fósseis (3,6 bilhões de anos), primeira bactéria produtora de oxigênio (3,6 

bilhões de anos) e a descoberta dos primeiros fósseis de estromatólitos (3,0 

bilhões); 

• Era Proterozóica (2,5 bilhões de anos – 550 milhões de anos) → a atmosfera 

começa a ter oxigênio (2,1 bilhões). Formação ativa de vulcões e as primeiras 

células complexas (1,8 bilhões), células eucariontes multicelulares (1,0 bilhão), 

Terra era como uma bola de neve (850 milhões) aparece as formas de vida do 

Edicariano (600 milhões); 

• Era Fanerozóica (550 – 65 milhões de anos) →Vida visível. Diversidade maior 

da vida multicelular nos oceanos, terra e ar; 

• Era Cenozóica (65 milhões de anos até hoje) → fim da megafauna do período 

de dinossauros, (65 milhões), surgimento de formas de mamíferos e evolução 

(5 milhões), humanos de aspectos modernos (50 mil anos). 

Alguns cientistas caracterizam as mudanças nos períodos das eras geológicas com a 

ação de chuvas de meteoros, bombardeamento da Terra até a atividade humana que 

influencia drasticamente a natureza e a extinção de vários animais silvestres.  

 

 

OBJETIVOS: 

Reconhecer a importância de estudar a Astrobiologia no contexto educacional. 

Conhecer as eras geológicas com as mudanças ocorridas ao longo do tempo. 

Identificar as extinções em massa registradas por comprovação de registros fósseis. 

Relacionar a biodiversidade em cada momento das extinções em massa. 

CONTEÚDOS: 

Os conteúdos presentes na atividade correspondem a Astrobiologia, eras geológicas, 

extinções em massa. 

DURAÇÃO: 50 minutos aproximadamente.  

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS: Biologia/Geografia/História/Arte/Astronomia/Língua 

Inglesa Língua Portuguesa/Informática. 

MATERIAL: 

APLICAÇÃO: FICHAS 
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QR Code do aplicativo AstroBioApp. 

Fichas para identificação das principais características das cinco extinções em massa.  

Slides para Datashow das características das 5 extinções em massa.  

Slides para Datashow das eras geológicas.  

Papel duplex 60 x 48 cm (amarelo, azul claro, laranja, rosa claro, verde claro ou outras 
5 folhas disponíveis). 

Fita dupla face. 

Caneta esferográfica. 

Lápis grafite. 

Lápis coloridos. 

Borracha. 

METODOLOGIA 

O mediador deverá apresentar as características dos aspectos relevantes de cada 

período em estudo, utilizando o texto introdutório a partir de projeção no Datashow e 

a turma onde será desenvolvida a atividade, que será dividida em 5 grupos 

correspondendo às Cinco Grandes Extinções em Massa. 

Para escolher o período para cada equipe de trabalho, o mediador deverá realizar um 

sorteio. 

Após esta etapa, cada equipe deverá receber uma Ficha das extinções em massa de 

acordo com o sorteio para preenchimento dos tópicos solicitados com as 

características como contexto atmosférico, fauna, flora, contexto terrestres em relação 

às eras geológicas: Cenozóico, Mesozóico, Paleozóico e aos períodos geológicos. 

Para a pesquisa, cada grupo deverá ter acesso ao aplicativo AstroBioApp por meio do 

QR Code (Código de Resposta Rápida, do inglês, Quick Response Code), com as 

principais características das eras geológicas e das extinções em massa. O QR Code 

encontra-se na Figura 4.4. Se não tiver internet disponível, podem ser utilizados os 

slides das extinções em massa e das eras geológicas, cujas imagens são 

disponibilizadas neste produto. 

Figura 4.4 – QR Code do AstroBioApp. 

 

As informações presentes na atividade Uma Viagem ao Longo do Tempo estão 

disponíveis no aplicativo onde tanto o mediador quanto o estudante, terão acesso às 

informações necessárias para preenchimento dos formulários a serem utilizados para 

a produção final da atividade. 
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A partir daí, o mediador irá convidar cada equipe para apresentar suas produções pela 

ordem cronológica aderindo às folhas de duplex. Essa produção resultará no produto 

final chamado, Infográfico, utilizando as folhas duplex coloridas ou construir em 

formato digital. 
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FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS DAS EXTINÇÕES EM MASSA 
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SLIDES DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS 
EXTINÇÕES EM MASSA 
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SLIDES COM PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS ERAS GEOLÓGICAS 
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Com a participação do desenvolvimento da atividade, cada grupo terá em mãos um 

período de extinção para descrever os acontecimentos ocorridos na época. O material 

será construído no grupo maior quando o mediador pedirá a socialização da produção 

na sala de aula. O produto final será resultado dos formulários preenchidos por cada 

equipe de trabalho que posteriormente irá produzir um infográfico com as Cinco 

Grandes Extinções em Massa.  

Porém, para construção da atividade, o mediador deverá informar o QR Code (Quick 

Response Code), ou seja, Código de resposta rápida, que corresponde ao aplicativo 

AstroBioApp construído pela autora para auxiliar os participantes a desenvolverem um 

aprendizado significativo e instigarem a levantar interesses pelo conteúdo. 

SUGESTÃO PARA ATIVIDADES EXTRAS 

Sabe-se que, para desenvolver a pesquisa científica é necessário que os envolvidos 

tenham habilidade de leitura, pois é uma das etapas para preparação de um bom 

profissional ao mercado de trabalho!  

Pensando nisso, o texto de abertura traz 15 palavras em negrito pertinentes ao 

conteúdo e que, muitas vezes, não são utilizadas comumente ou não se recordam do 

conceito. Portanto, o mediador poderá utilizar o texto por completo para um roteiro da 

atividade e ao final, solicitar que cada estudante construa, em seu caderno, um 

Glossário com todas ou algumas palavras da sua escolha. 

Outra sugestão para ser utilizada nas aulas de Inglês é fazer a tradução de inglês-

português da e traduzir do português-inglês um Anexo, de acordo com o contexto 

trabalhado no grupo (Fig. 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE MATERIAL 

Os slides sobre as Grandes extinções em massa e eras geológicas 

estarão disponíveis para uso dos mediadores com o objetivo de auxiliar 

no desenvolvimento da atividade proposta e poderão ser adaptados ou 

editados de acordo com a necessidade e realidade de cada ambiente de 

trabalho. 

Como existem lacunas nos conceitos e no embasamento teórico desses 

assuntos, pensou-se em subsidiar da melhor maneira e mais completa no 

intuito de contribuir de forma significativa com esses materiais, que podem 

ser utilizados também como textos para os sujeitos envolvidos no 

processo da aprendizagem. 
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IMAGENS: 

Fig. 4.1 https://standardsinpuzzles.com/products/geologic-time-scale. Acesso em: 

05/02/2021. 

Fig. 4,2 https://www.iag.usp.br/astronomia/sites/default/files/astrobiologia.pdf. Acesso em: 
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Gráfico 1 
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0DITTMAR%20CARDOSO.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em 02/03/2021. 

DRIVE 

https://drive.google.com/drive/folders/1h2febnlbH2QWdPQmR-

JT2XpQ4_eIiQJ6?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APROVEITE A VIAGEM!!! 

REFERÊNCIAS 
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