
0 cm Este é um tarolo de SEDIMENTO. É feito de 
areia e lama do fundo do oceano.

ESTAÇÃO 1: QUÃO VELHO É VELHO?

NOME: Globanomalina imitata
IDADE: 62 milhões de anos

NOME: Morozovella formosa
IDADE: 51 milhões de anos

NOME: Globorotalia plesiotumida
IDADE: 9 milhões de anos

NOME: Discoaster signus
IDADE: 16 milhões de anos

NOME: Discoaster druggii
IDADE: 23 milhões de anos

NOME: Isthmolithus recurvus
IDADE: 37 milhões de anos

CHAVE de FÓSSEIS

Os sedimentos no fundo do 
oceano são feitos principalmente 
de pequenos pedaços de rocha, 
mas também têm milhares de 
fósseis escondidos dentro deles.FÓSSIL 1
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Os fósseis ajudam os cientistas a descobrir a idade de 
cada camada de sedimento, porque certos fósseis só 
viveram durante certos momentos no passado da Terra.

Hoje você é PALEONTÓLOGO. É seu 
trabalho descobrir a idade de cada 
camada de sedimento, combinando 
cada fóssil com a idade correta.

PARTE SUPERFICIAL 
DO TAROLO

PARTE PROFUNDA 
DO TAROLO



ESTAÇÃO 2: CRIAR UM “CORE”!

0 cm

Lama
A lama é um sedimento de grão fino, o que significa 
que é feito de pedaços de rocha muito, muito 
pequenos. Os cientistas encontram lama em lugares 
onde o oceano é muito profundo e muito calmo.

Areia
A areia é um sedimento de grão médio, o que significa 
que é feito de pedaços de rocha pequenos, mas ainda 
grandes o suficiente para serem vistos. Os cientistas 
encontram areia em lugares onde o oceano é raso.

Conchas
Conchas são fósseis, o que significa que são os 
restos de criaturas que viveram no oceano e 
depois morreram. Os cientistas encontram 
conchas em lugares onde o oceano é raso o 
suficiente para muitos animais viverem.

Basalto
O basalto se forma quando a lava de um vulcão 
endurece em uma rocha. Cientistas encontram basalto 
em lugares onde existe (ou existiu) um vulcão!

Os tarolos são como máquinas do 
tempo! Primeiro, uma camada se forma, 
depois, com o tempo, novas camadas 
se formam no topo. Se você encontrar 
coisas diferentes em um tarolo, isso 
significa que o oceano mudou ao longo 
do tempo. Um tarolo pode contar a 
história do que aconteceu ao longo de 
milhões de anos!

água
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Como podemos encontrar coisas diferentes em apenas um tarolo?

O que significam as diferentes cores?

Branco Vermelho PretoVerde

Cheio de pequenas 
conchas de 

criaturas do mar 
morto.

Contém metal 
enferrujado. Muito 

oxigênio no 
ambiente!

Não muito 
oxigênio, e não 

muitos seres vivos.

Feito de lava de 
uma erupção 

vulcânica.


