LEVANTAMENTO DE PLÂNCTON PARA LICENCIAMENTO E
MONITORAMENTO AMBIENTAL

19 E 20 DE MARÇO DE 2015
PORTO ALEGRE, RS
Realização

www.vgconsultoriaambiental.com.br
OBJETIVO
Oferecer aos profissionais da área ambiental noções gerais de levantamento de plâncton
(fitoplâncton, zooplâncton e cianobactérias) através de técnicas de coleta, identificação e análise
para elaboração de relatórios e estudos para licenciamento e monitoramento ambiental.
ASPECTOS LEGAIS
Serão abordadas noções gerais das etapas do licenciamento ambiental: LP, LI e LO e aspectos da
legislação ambiental relacionados aos estudos que envolvem levantamento de plâncton (p. ex.
EIA-RIMA).
PÚBLICO ALVO
Supervisores e Coordenadores de Estudos Ambientais, Biólogos, Limnólogos, Oceanógrafos e
demais profissionais da área ambiental.
LOCAL
SENGE-RS, Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul
Avenida Érico Veríssimo, 960 – Bairro Menino Deus – Porto Alegre/RS
PROGRAMA
1.
1.1
1.2
1.3
2.

Licenciamento Ambiental
Principais etapas do licenciamento ambiental (LP, LI, LO)
Principais empreendimentos ligados ao levantamento de plâncton
EIA-RIMA e outros estudos ambientais
Plâncton

2.1
O que é plâncton
2.2
Principais grupos planctônicos
2.3
Importância do plâncton em estudos ambientais
3.
Coleta do Plâncton
3.1
Delineamento amostral
3.2
Técnicas e equipamentos para coleta
3.3
Técnicas para preservação das amostras
4.
Técnicas de Triagem das Amostras
4.1.
Análise qualitativa
4.2.
Análise quantitativa
5.
Taxonomia do Plâncton
5.1.
Técnicas de identificação
5.2.
Chaves taxonômicas
6. Elaboração do Relatório Ambiental
6.1.
Análise e interpretação dos resultados
6.1.1. Lista de espécies
6.1.2. Índices de riqueza e diversidade
6.1.3. Abundância e dominância
6.1.4. Densidades relativa e absoluta
6.2.
Avaliação dos Impactos Ambientais
6.3.
Monitoramento Ambiental
7. Prática de Identificação de Plâncton
7.1.
Preparação de amostras em câmaras de contagem
7.2.
Análise das amostras em microscópio óptico e estereoscópico
7.3.
Utilização de chaves taxonômicas
MINISTRANTE
Dra. Vanessa Gazulha
Realizou seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em estudos sobre
os impactos da filtração do mexilhão dourado nas comunidades planctônicas, especialmente
cianobactérias tóxicas, e suas consequências na cadeia trófica aquática. Atualmente, atua como
consultora ambiental em sua empresa VG Consultoria Ambiental com foco em levantamento de
fitoplâncton e zooplâncton marinho e de água doce para relatórios, estudos e licenciamento
ambiental de empreendimentos que tenham impactos nos ecossistemas aquáticos. Atua como
professora no curso de pós-graduação MBA em Gestão Ambiental do Instituto Educacional do Rio
Grande do Sul (IERGS). Atuou como coorientadora do PPG Ecologia (UFRGS), e como Bióloga na
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA/Ministério da Saúde) no controle da qualidade da água
para consumo humano. Como pesquisadora, tem experiência na área de Ecologia, Limnologia,
Ecotoxicologia e Saneamento Ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: mexilhão
dourado, ecologia e taxonomia de zooplâncton, fitoplâncton e cianobactérias. Nos últimos 13
anos, publicou artigos em periódicos científicos nacionais e internacionais e capítulos de livros. Em
2012, publicou o livro Zooplâncton Límnico: Manual Ilustrado.

MINISTRANTE CONVIDADA
“Larvas de moluscos límnicos invasores: importância no monitoramento ambiental e práticas de
identificação”
Dra. Cíntia Pinheiro dos Santos

Pós-doutoranda no PPG em Ecologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem
experiência na área de Ecologia, atuando principalmente nos seguintes temas: ecologia aquática,
moluscos bivalves invasores -mexilhão-dourado. Participou de projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento ANEEL financiado pelas empresas Tractebel, CEEE, AES Tietê, ENERPEIXE e
ELETROBRÁS/FURNAS, assim como projetos de pesquisa financiados pelo CNPq e CT-HIDRO.
Participa do grupo de pesquisa em Ecotoxicologia e Bioindicação da UFRGS. Possui experiência
docente como professora no curso de pós-graduação, especialização em Meio Ambiente e
Sustentabilidade do Complexo de Ensino Superior de Cachoeirinha (CESUCA), Faculdade INEDI, e
de Gestão Ambiental na Escola Técnica Marechal Mascarenhas de Moraes.

CARGA HORÁRIA

INVESTIMENTO

16h

Profissionais R$ 850,00

Estudantes R$ 680,00

No valor do curso estão inclusos: coffee break, material didático, certificado e um exemplar do
livro “Zooplâncton Límnico Manual Ilustrado”.
INSCRIÇÕES
Enviar e-mail para contato@vgconsultoriaambiental.com.br, (51) 9679-2396

VAGAS LIMITADAS

