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“Curso teórico e prático sobre biomarcadores geoquímicos” 
 

Síntese do evento 

Tendo como objetivo a capacitação de recursos humanos no campo da 

Geoquímica Orgânica com ênfase nas técnicas de extração e determinação 

cromatográficas para identificação de biomarcadores geoquímicos em ambientes 

costeiros foi realizado entre os dias 05 e 16 de março de 2012, o curso Teórico e 

prático sobre biomarcadores geoquímicos, ministrado pela pesquisadora Drª 

Alessandra Emanuele Tonietto do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD – ação 

em áreas estratégicas), Projeto CNPQ 559156/2008-1, coordenado pela Profa. Rozane 

V Marins.  

O curso foi viabilizado no Laboratório de Biogeoquímica Costeira ao fornecer o 

aparato logístico para sua realização. 

O evento foi direcionado, principalmente, com vistas à consolidação, ampliação 

e difusão da linha de pesquisa em marcadores biogeoquímicos utilizando técnicas 

avançadas de análises cromatográficas (GC/MS). Para tanto, participaram da atividade 

mestrandos e doutorandos em Ciências Marinhas Tropicais/Labomar/UFC, técnicos da 

UFC e pesquisadores de outras instituições parceiras do INCT-TMCOcean no nordeste, 

como a UFPI.  

Ementa: 

1. Teoria: Princípios básicos da cromatografia: conceitos; breve histórico da 

cromatografia; classificações dos métodos cromatográficos; separações 

cromatográficas.  

2. Cromatografia por adsorção.  

3. Cromatografia Gasosa.  

4. Cromatografia Gasosa Acoplada ao Espectrômetro de Massas.  



5. Biomarcadores geoquímicos: conceitos; classes de lipídios; alcanos; ácidos 

graxos; alcoóis; esteróis.  

6. Preparo de amostra: extração do sedimento.  

7. Prática: extração de lipídios em sedimentos. 

 

Referencial Teórico 

Também conhecidos como indicadores orgânicos, fósseis químicos, ou 

marcadores moleculares, os biomarcadores geoquímicos compreendem um grupo de 

espécies químicas orgânicas de origem biológica determinada e que se apresentam 

bem preservados nos sedimentos. Estes compostos atuam como importante 

ferramenta na caracterização de sedimentos, estudos sobre produtividade primária, 

fluxo de material terrestre, mudanças climáticas e presença de poluentes, uma vez que 

fornecem informações detalhadas sobre a contribuição de diferentes fontes de 

matéria orgânica. Entre os biomarcadores geoquímicos, os lipídios têm sido 

amplamente utilizados para a caracterização da natureza e distribuição da matéria 

orgânica em sistemas aquáticos devido à sua especificidade e maior resistência à 

degradação bacteriana em relação a outras classes de compostos. Alcanos, álcoois, 

esteróis e ácidos graxos são normalmente encontrados em ecossistemas aquáticos e 

utilizados como biomarcadores para inferir a origem da matéria orgânica, como 

também em estudos de processos de degradação. 

Dados gerais 

Carga horária: 80 horas 

Nível: Pós-graduação 


