
PELD-FURG 
Reunião nr. 4: nov. 2011 



•  Apresentação do novo Portal PELD FURG novo;	
	
•  Sobre Banco de Dados PELD;	
	
•  Geral Projeto: Relatório e Orçamento;	
	
•  Apresentações curtas (15 min):	
-Zooplancton: Erik 	
-Bentos: André	
-Modelagem: Elisa	
-Isotopos: Alexandre	
	

Pauta (17 novembro 2011) 



http://www.joomla.furg.br/peld2/ 



Sobre Banco de Dados PELD	

•  INPA: elaboração do Repositório de Dados do 
PELD - Brasil; 

•  FURG: instalação de Servidor para Repositório 
Local no NTI; 

•  Treinamento em Rio Grande: 7 PELDS da 
região Sul (1a. semana fevereiro de 2011). 



http://peld.inpa.gov.br/ 





Limnificação e ação antrópica no Estuário da Lagoa dos 
Patos: Consequências de longo prazo no recrutamento, 

invasão de espécies e interações tróficas 

 

•  Início: Dezembro 2009 
•  Término: Novembro de 2012 
•  Relatório dos Grupos: Setembro de 2012  
 



I.2.3. Objetivos específicos 
a) Estimar o fluxo, descarga de água doce e tempo de residência da água no ELP; 
b)  Relacionar dados de fluxo da água com o teor de material em suspensão e fluorescência; 
c) Analisar o efeito da variação dos processos hidrodinâmicos e dos sedimentos sobre os padrões temporais 
de médio e longo prazo nas assembléias da vegetação submersa, fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton, 
invertebrados bentônicos e necton (peixes e cetáceos) do ELP; 
d)  Investigar os padrões e a freqëncia de perturbações no recrutamento do ictioplâncton e peixes no ELP; 
e)  Determinar os elos tróficos dominantes entre produtores primários e consumidores do macrozoobentos 
estuarino, incluindo crustáceos decápodes e peixes de importâcia sócio-econômica na pesca artesanal, 
como o siri, camarã-rosa, tainha e corvina, e os predadores de topo (botos); 
f)  Identificar e quantificar a importância relativa das fontes de C mais relevantes em termos da sustentação 
do macrozoobentos e peixes dominantes no ambiente estuarino da L. dos Patos e região marinha adjacente; 
g)  Identificar as espécies chave do macrozoobentos, que pela abundância e importância trófica, 
caracterizem a zona de canal como área de trânsito e alimentação de peixes e  crustáceos decápodos e sua 
inter-relação com as enseadas rasas, como áreas de criação dos juvenis de spp. importância sócio-
econômica regional; 
h)  Investigar o papel da predação dos peixes estuarinos e da região líminica da Lagoa dos Patos no controle 
da abundâcia da espécie invasora mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei); 
i) Investigar possíveis efeitos na mudança da salinidade e hidrologia nos cetáceos que se utilizam do ELP e 
da região costeira adjacente; 
j) Detectar os efeitos da eutrofização na vegetação submersa e fitoplâncton no ELP; 
k) Analisar o efeito do impacto da pesca nos padrões espaciais e temporais de recrutamento e na estrutura da 
assembléia de peixes do ELP; 
l) Desenvolver uma análise de risco de invasão de peixes não nativos provenientes dos cultivos aquáticos 
continentais na planície costeira do sul do Brasil e avaliar o seu possível impactos ambiental; 
m) Avaliar o efeito da pesca nos padrões de uso do habitat (distribuição e abundância) e taxas reprodutivas 
da população de botos do ELP. 



I.2.4. Metas 
1. Estabelecer uma estação de medição contínua de temperatura, salinidade, corrente, turbidez e fluorescência no 

ELP; 
2.  Realizar medidas diárias de temperatura, salinidade, nível da água e transparência da água; 
3.  Conduzir o monitoramento mensal de fitoplâncton, zooplâncton, ictioplâncton, vegetação submersa, peixes e 

de variáveis ambientais; 
4.  Monitorar sazonalmente os invertebrados bentônicos, sedimento, perifiton, macrófitas, zooplâncton, infauna-

epifauna, macrocrustáceos decápodos e peixes; 
5.  Analisar 90% do material biológico coletado (triagem, contagem, medidas, secagem); 
6. Estabelecer o fluxo de energia no ELP através das principais relações tróficas  
7. Realizar um Curso e Estágio no INPE em sensoriamento remoto 
8. Calibrar e validar técnicas de sensoriamento remoto aplicadas a vegetação submersa; 
9. Produzir mapas de distribuição da vegetação submersa 
10. Processar 90% dos dados abióticos e bióticos 
11. Inserir 80% dos dados no Banco de Dados 
12. Implementar um modelo de Descarga/Circulação estuarina 
13. Implantar um Modelo Baseado no Indivíduo (MBI, Individual Based Model (IBM) em inglês) para estudar o 

transporte de ovos e larvas de peixes no ELP;  
14. Desenvolver um estudo de análise de risco de bioinvasão no ELP; 
15. Formação de Recursos humanos altamente qualificados em nível de mestrado e doutorado; 


