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Diversos grupos taxonômicos em suas diferentes fases do ciclo de vida, pertencentes ao 
plâncton, nécton e bentos, além de micro-organismos. 

Diversos órgãos e estruturas (estômagos, gônadas, fígados, otólitos, ossos etc) também 
fazem parte da coleção.



 Organizar, recuperar e ampliar o acervo biológico do IOUSP. Cada

amostra possui informações inseridas em um banco de dados, com

mais de 80 campos, que incluem todas as variáveis ambientais

registradas no processo de coleta, além das informações referentes

à amostra.

 Implementar um sistema de informação acessível para instituições

de pesquisa, através de um banco de dados que contextualiza o

ambiente marinho.

 Desenvolver um banco de imagens dos exemplares da coleção, a

ser incorporado ao banco de dados.

OBJETIVOS



Contribuir para o conhecimento sobre a biodiversidade marinha da

costa sudeste brasileira e região antártica a partir de investigações

de médio-longo prazo, além de subsidiar a pesquisa de questões

que influenciam as alterações dessa biodiversidade, como

mudanças climáticas, impactos ambientais e bioinvasão.

POTENCIALIDADES

Mais de 29.000 série de dados de observação,
provenientes de 75 estudos (1970-2004), mostraram
que 89% das mudanças são consistentes com a
resposta esperada ao aquecimento.
 28.586 (99,70%) apresentaram mudanças

biológicas significativas em sistemas terrestres;
 somente 85 (0,30%) em sistemas marinhos e de

água doce.



Fonte: Laffoley & Baxter, 2016

Produção ColBIO       
(artigos, teses, congressos)

Interação entre aquecimento do oceanos 

e outros extressores

Comparação entre zona 

impactada e zona prístina 

Investigação de fenômenos 

oceanográficos intermitentes

Influência da presença/ausência 

do El Niño  e La Niña  sobre os 

organismos marinhos

Efeito do aquecimento do oceano Consequências

Mudança na biogeografia

Mudança na estrutura da comunidade

Alteração na distribuição das 

espécies, novos registros de 

ocorrência, presença de espécies 

invasoras 

Alteração da abundância, do 

ranking das espécies dominantes

Mudança na fenologia

Alteração da época de desova,  

diminuição da sincronicidade 

temporal entre presa/predador

EFEITOS DO AQUECIMENTO DO OCEANO 
SOBRE ORGANISMOS MARINHOS

Fonte: Laffoley & Baxter (2016)



Amostras depositadas e catalogadas:

Costa brasileira

- vários grupos taxonômicos em suas diferentes fases do ciclo de vida,
coletados desde a década de 50:

 Plâncton (larvas e ovos de peixes, zooplâncton): 65.280 amostras

 Bentos: 963 amostras

 Nécton: 110 amostras pertencentes a 80 espécies de peixes

 Órgãos, estruturas e tecidos: 3.687 amostras

Região próxima à Península Antártica

- vários grupos taxonômicos de organismos bentônicos coletados desde a
década de 80: cerca de 5.000 amostras

TOTAL: cerca de 75.000 amostras

RESULTADOS ATUAIS EM NÚMEROS



Dados de coleta das amostras do acervo (equipamento utilizado, data, localização,
profundidade) e dados ambientais (físicos, químicos e geológicos) obtidos durante as
amostragens estão digitalizados em planilhas Excel que irão alimentar o banco de
dados Specify.

BANCO DE DADOS



Classe: Actinopterygii
Ordem: Clupeiformes
Família: Engraulidae
Espécie: Engraulis anchoita
Nome popular: anchoíta, anchoveta

Favero, J.M. 2016. Engraulis anchoita (Clupeiformes: Engraulidae) eggs and larvae in
the Southeastern Brazilian Bight: new perspectives from a historical data set (1974-
2010). Tese apresentada ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e
à School for Marine Science and Technology of the University of Massachusetts
como parte dos requerimentos para o título de Doutor em Ciência, programa de
Oceanografia Biológica, área Oceanografia, São Paulo, SP.

EXEMPLO DE BUSCA NO SPECIFY

Entre 1975-1992



Exemplos de imagens de famílias/gêneros/espécies de ictioplâncton do acervo da coleção, obtidas com o equipamento fotográfico do ColBIO: A- Engraulidae, B-
Carangidae (Trachurus lathami), C- Sternoptychidae (Maurolicus stehmanni), D- Paralichthyidae (Etropus sp.), E- Myctophidae (Notolychnus valdiviae), F-
Monacanthidae (Stephanolepis hispidus), G- Paralichthyidae (Syacium papillosum), H- Ophichthidae (Apterichtus kendalli), I- Cynoglossidae (Symphurus
trewawasae), J- Ophidiidae (Brotula barbata), K- Fistulariidae (Fistularia tabacaria), L- Lutjanidae, M- Syngnathinae, N- Ogcocephalidae, O- Bothidae (Bothus sp.),
P- Synodontidae (Saurida sp.), Q- Echeneidae (Remora osteochir), R- Scombridae (Euthynnus alletteratus), S- Larva vitelínica, T- Carangidae (Selene vommer), U-
Carangidae (Selene setapinnis), V- Scombrolabracidae (Scombrolabrax sp.).

Fotos: MSc. Gabriel Monteiro. 

BANCO DE IMAGENS



ANTÁRTICA

Ilhas Shetlands do Sul

Ilha Rei George



BAÍA DO ALMIRANTADO

Terra: ao longo dos últimos 100 anos:
aumento de cerca de 0,8 oC

De 1979 a 2011: perda de 
13,21% da área total das 

geleiras de Martel 
(Rosa et al., 2015)

Nos últimos 65 anos a temperatura 
atmosférica média anual na Ilha Rei 
George: +0,23oC por década: cerca de 1,5oC 

Mapeamento da retração
das geleiras da Enseada Martel
para o período 1979-2011



GRUPO Mundial* Antártica* Baía do Almirantado

1998** atual***

Polychaeta 9000 550 120 162

Amphipoda 7000 550 119 172

Isopoda 5200 500 60 55

Gastropoda 25000 550 42 48

Bryozoa 5000 400 40 67

Asteroidea 1500 200 36 38

Bivalvia 6000 160 27 39

Ophiuroidea 3000 130 14 27

Cumacea 1500 80 12 15

Tanaidacea 1100 130 5 14

TOTAL 64300 3250 475 637

Número de espécies

* Várias fontes
** Jazdzewski (1998)
*** Sicinski et al. (2011)

DIVERSIDADE DA FAUNA BENTÔNICA DA 
BAÍA DO ALMIRANTADO
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