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Avaliação da produtividade primária 

marinha através do estudo das bactérias 

magnetotáticas em sedimentos 



MAGNETOSSOMOS

(Jovane et al., EM, 2012)



magnetofosseis

(Schumman et al., PNAS, 2008)



Tipos de 

metabolismos

(Roberts et al., ESR, 2013)
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Kopp & Kirschvink, 2008 



(Schumman et al., PNAS, 2008)



Itália – 35 Ma

Mamangua – atual Austrália – atual

Oceano Indico – 33 Ma Dolomites – 120 Ma

Atlántico Sul – 15 Ma



Admiralty Bay, 

King George Island 

(Abreu et al., EM, in prep)



(Savian et al.,PPP, 2014)

MECO

middle Eocene Cimatic Optimum



Electro paramagnetic 

resonance

EPR

(Roberts et al., EPSL, 2011)

Magnetovibrio blakmorei

(Jovane et al., EM, 2012)

MECO



Magnetovibrio blakmorei

(Roberts et al., ESR, 2013)

(Jovane et al., EM, 2012)

Aquisição da 

magnetização 

remanente

MECO



(Savian et al.,PPP, 2014)



(Savian et al.,PPP, 2015)

MECO



(Savian et al.,PPP, 2015)





(Savian et al.,PPP, 2015)



(Liao et al.,EPSL, 2012)



(Roberts et al., ESR, 2013)



(Roberts et al., ESR, 2013)
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Direções





produção liquida de O - respiração – produção bruta de O

Verão 2014 Outono 2014

EXO – sonda multiparamétrica continua 

Uma medidas a cada 2 meses

em todas as estações e Baia de Ilha Grande



Organismos 

fotossintetizantes 

(produzem 

oxigênio)

Pigmento de 

cianobactéria 

(Synechococcus 

medido com 

citometria de fluxo)

Déficit de oxigênio 

por maior consumo 

heterótrofo no fundo 

e sedimento 
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MAM4



quarzo=vermelho

ilita=verde

ulvospinel=cinza

caulinita=azul 



(Benites et al.,CSR, 2015)



(Benites et al.,CSR, 2015)
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1,00E+06 6,10E+07 1,21E+08 1,81E+08

no copias rRNA 16S/g

P5/0-1cm

P5/1-4cm

P5/4-7cm

P5/7-10cm

R² =0,9922

0,00E+00 5,00E+08 1,00E+09 1,50E+09

no copias rRNA 16S/g

P5/0-1cm

P5/1-4cm
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R²=0,9854

matriz de similaridade 

Jaccard

RNAr 16S de Archaea

RNAr 16S de Bactera



sedimento

d13C carbono inorgânico dissolvido

metano em agua intersticial





Conclusões:

•Magnetofosseis são indicadores de eventos paleoclimaticos de paleoprodutividade

•Bactéria magnetotatica (magnetossomos) sinal produtividade primaria no sedimento

•Possível classificação dos magnetofosseis e relação entre as espécies (formas dos 

magnetossomos) com eventos paleoclimaticos (i.e. Gigantes=hypertermais)

Mas ainda existem muitas perguntas a serem respondidas:
•Porque algumas vezes tem muitas bactéria magnetotatica (MTB)?

•Quais sao os fatores limitantes pela presencia de MTB nos sedimentos?

•Porque algumas vezes os magnetossomos se preservam?

•Cada espécie de MTB produz um tipo de magnetossomos?

•E’ possível classificar os magnetossomos com os FORC?

•A presença de magnetossomos e’ de verdade relacionada com a produtividade primaria?

•Porque tem mais magnetofosseis em alguns períodos climáticos quentes?

•Porque os magnetofosseis se preservam bem em rochas não carbonaticas?

•O que são os magnetofosseis gigantes?

•Que função tem esses magnetofosseis se não tem “taxis”?

•Qual e’ a relação entre MTB e carbono no sedimento?

•Qual e’ a relação entre magnetossomos e magnetofosseis?

•Existem outros proxy para mostrar a produtividade em sedimento?

•Porque também alguns foraminífero tem magnetita?

•Isso ajuda a preservação dos magnetofosseis?



Iniciações cientificas: 9

Mestrados: 6

Doutorados: 4

Pós-doutorados: 3

IO-USP: 5 laboratórios 

IGc-USP, IAG-USP, IF-USP, POLI-USP, EACH-USP

UFRGS, UNISINOS, UFF, UFRN, UFPA, UNESP, UFRJ

Austrália, Itália, Turquia, UK, USA.



Workshop	

The	Brazilian	Equatorial	Margin	–	BEM	II	
Uncovering	the	Cenozoic	paleoceanography	and		

the	fracture	zone	tectonic	ac vity		
30th	March-1st	April,	2016,	

Ubatuba,	Brazil	
	

	

The	BEM	community	invites	you	to	integrate	and	develop	the	two	successful	IODP	Pre-Proposals	targeting	the	Brazilian	
Equatorial	Margin	into	full	proposals.		The	two	initiatives	focus	on	understanding	the	role	of	transform	faults/fracture	
zones	in	the	evolution	of	continental	margins,	and	unraveling	the	Cenozoic	paleoclimate	and	paleoceanographic	record	in	
the	inter-tropical	latitudes.	Promoting	drilling	proposals	offshore	BEM	is	a	timely	 it	with	the	JR	timeline	for	drilling	in	the	
South	Atlantic	post-2018	and	offers	the	possibility	to	broaden	the	spectrum	of	big	science	questions	to	address	in	the	area.	
We	intend	to	engage	new	contributors	in	all	aspects	of	the	BEM	initiatives:	paleoceanography,	marine	geology,	tectonics,	

climate	change,	geophysics,	volcanology,	sedimentology,	petrology	and	geochemistry.	

For	further	information	about	the	workshop	and	the	BEM	initiatives	please	visit	bem.rhul.ac.uk	
	
Registration:	to	submit	expression	of	interest	in	participation	please	pre-register	by	submitting	a	brief	statement	of	interest	and	a	
short	CV	by	February	29st	to	bem.rhul.ac.uk.	Applicants	will	be	informed	of	the	outcome	by	mid	February.		
	

	
	
	
	

	
			
	
	
	

	
	
	
	
	

Convenors	
Paola	Vannucchi,	RHUL,	UK	
Luigi	Jovane,	IOUSP,	Brazil	

Francisco	Hilario	Bezerra,	UFRGN,	Brazil	
Helenice	Vital,	UFRGN,	Brazil	
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Addi onal	sponsors	will	be	added	when	sponsorship	confirmed	


