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Biomarcadores Orgânicos 

 Biomarcadores Orgânicos Moleculares (n-alcanos, esteróides e

alquenonas);

N-alcanos

Isoprenóides

Esteróis



A Plataforma Continental Sudeste Brasileira pode ser divida em duas zonas

distintas de sedimentação e composição de matéria orgânica devido aos diferentes

processos hidrológicos que atuam nessa região.

A Ilha de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, marca o ponto de

convergência entre duas zonas e, portanto, a margem continental adjacente a esta

região possui uma elevada taxa de sedimentação.



OBJETIVOS

• projeto tem como objetivo principal fazer a caracterização da matéria 

orgânica sedimentar em amostras de sedimento superficial e de 

testemunhos coletados ao largo da Ilha de São Sebastião na Plataforma 

Continental Sudeste Brasileira através da análise de biomarcadores

orgânicos moleculares com a finalidade de :

- avaliar do potencial de exportação do material terrígeno em direção ao 

oceano e as implicações desse aporte na produtividade de região;

- fazer uma associação das características da matéria orgânica sedimentar 

com as massas de água presentes na região de estudo; 

- realizar uma avaliação da variabilidade temporal na deposição da matéria 

orgânica. 



COLETA
 As coletas foram realizadas com o Navio Oceanográfico Alpha-Crucis do

Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo durante um cruzeiro

oceanográfico realizado em Fevereiro de 2013

O NAP "Geodinâmica de Bacias Sedimentares e implicações para o potencial

exploratório - GEO-SEDex" 
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Doutorado:

Ana Lúcia Lindroth Dauner orientação do Prof. Dr. César de Castro Martins e co-

orientação da Prof. Dr. Márcia Caruso Bícego do IOUSP. :

Variações oceanográficas, ambientais e climáticas em uma região de talude do

Atlântico Sul durante os últimos 80.000 anos utilizando multi marcadores

biogeoquímicos

Mestrado:

Felipe Rodrigues dos Santos - IOUSP sob orientação da Prof. Dr. Márcia Caruso

Bícego.

Avaliação da contribuição marinha e continental em registro sedimentar ao largo

da Ilha de São Sebastião, na Plataforma Continental Sudeste Brasileira utilizando

marcadores moleculares orgânicos.

Felipe Rodrigues- - IOUSP sob orientação da Prof. Dr. Michel M. de Mahiques.

Calibração de proxies geoquímicos de paleotemperatura: Estudo de caso na

margem continental sudeste do Brasil



Obrigada!


