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 O Laboratório de Gestão Costeira Integrada da UFSC - 

LAGECI - se dedica a projetos e pesquisas que visam ao pla-

nejamento e à gestão da zona costeira e marinha, com foco 

em serviços ecossistêmicos, governança costeira, áreas pro-

tegidas, gestão de praias, mudança climática e vulnerabilida-

de costeira. Trabalhamos em parceria com diversas institui-

ções e universidades, desenvolvendo redes de intercâmbio 

regionais, nacionais e internacionais.  

Projetos e publicações podem ser visualizados na página 

http://lageci.paginas.ufsc.br.  
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B em-vindos a mais uma edição do nosso Boletim do LAGECI. Agradecemos 

por acompanhar-nos. Seguimos firmes no intuito de auxiliar na divulgação cientifica e 

em nosso papel de compartilhar nossos aprendizados e conhecimentos.  

   
 

Esperamos que apreciem  
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 As iniciativas de gestão costeira enfrentam limitações para implementação e sucesso. Essas dificuldades 

podem ser a falta de informação e/ou conhecimento sobre os processos de governança de gestão estabelecidos. 

Por outro lado, há poucas análises sobre os sistemas de governança costeira que integram e entendem os con-

textos influenciadores o processo de tomada de decisão e da governança. O presente trabalho teve como objeti-

vo desenvolver um modelo conceitual que possa representar de forma abrangente a governança das zonas cos-

teiras, expressando-a como um sistema lógico e funcional. 

 O modelo conceitual desenvolvido foi baseado na teoria de modelagem e simulação, utilizando descrito-

res definidos pelo Decálogo para Gerenciamento Costeiro (DGC). O modelo foi então aplicado ao programa de 

gerenciamento costeiro brasileiro e validado por um questionário aplicado aos 17 gestores costeiros regionais e 

ao coordenador geral do Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro do Ministério do Meio Ambiente do Bra-

sil (MMA). 

O modelo conceitual 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Modelo Conceitual de Governança Costeira. Fonte: Os autores 
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  Os resultados dos questionários relativos à importância e implementação dos princi-

pais componentes, processos e controles do sistema de governança costeira permitiram 

construir o Índice do Componente Crítico para a Governança Costeira (CCCG Index). Esse índice foi a base para 

desenvolver uma análise SWOT representando os aspectos positivos e negativos do sistema de governança cos-

teira no Brasil, levando em consideração seus elementos internos (Pontos Fortes, Fraquezas) e externos 

(Oportunidades e Ameaças). 

 Os pontos fortes do sistema de gestão costeira no Brasil estão baseados em importantes ferramentas e 

estratégias existentes (como o Plano de Ação Federal, licenciamento ambiental e o Macrodiagnóstico da Zona 

Costeira e Marinha) e na estrutura administrativa definida (ex.: departamento de gestão costeira, GIGERCO). Por 

outro lado, a fragilidade reside em importantes ferramentas operativas que não são implementadas (ex: SIGER-

CO, SMA e RQA) prejudicando o processo de tomada de decisão. Quando se trata de fatores externos, o arranjo 

normativo pode ser considerado uma oportunidade para o Brasil, mas a falta de sua implementação e  fiscaliza-

ção pode facilmente transformar essa oportunidade em ameaças. Além disso, enquanto a informação científica é 

utilizada razoavelmente pelo processo de tomada de decisão, o conhecimento tradicional e da comunidade local 

muitas vezes não é. O CCCG Index foi maior nos elementos e processos internos do que nos externos, o que signi-

fica que o sistema de gestão costeira no Brasil está sofrendo mais com uma fraqueza interna de seus componen-

tes do que com uma ameaça externa. O CCCG Index mostrou-se capaz de apontar aspectos prioritários em ter-

mos dos componentes mais críticos do sistema de gestão costeira. Também pode ser usado como linha de base 

para monitoramento posterior, tendo grande potencial para a avaliação dos processos de gestão costeira. 

Figura 2: Diferença entre a importância e a implementação de componentes e processos internos. 
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Da fraqueza à força dos componentes e processos internos 

Das ameaças a oportunidades de controles e processos externos 

O artigo completo pode ser acessado no link: 

https://www.researchgate.net/

publication/351178270_Modeling_to_evaluate_coastal_governance_in_Brazil 

Figura 3: Diferença da fraqueza entre a importância e a implementação de componentes e processos internos. 

Figura 4: Diferença entre a importância relativa e a implemen-

tação relativa de controles e processos externos. 

Figura 5: Diferença de oportunidades entre a importância relativa 

e a implementação relativa de controles e processos externos 

https://www.researchgate.net/publication/351178270_Modeling_to_evaluate_coastal_governance_in_Brazil
https://www.researchgate.net/publication/351178270_Modeling_to_evaluate_coastal_governance_in_Brazil
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Nos dias 3 e 5 de maio, a Profa. Dra. Marinez Sche-

rer e Profa. Dra. Monica Costa, participaram do 

evento que seria presencial em março de 2020, mas 

por conta da pandemia foi adiado para maio de 

2021 e de forma virtual.  

O simpósio foi organizado pelo grupo de pesquisa 

de ambientes costeiros da Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla (Espanha) sob os auspícios da Educação Cos-

teira e Fundação de Pesquisa (CERF) e a revista de pesquisa costeira (JCR). 

 O ICS reúne pesquisadores de todo o mundo para colaborar e discutir os mais atuais estudos e projetos 

costeiros. O processo da conferência, publicado como artigos revisados por pares no Journal of Coastal Research, 

representam um recurso inestimável para cientistas costeiros, engenheiros e gerentes. 

 No evento foi apresentado o paper publicado "Under New Management" que aborda a gestão de praias e 

a municipalização dessa gestão através da Lei Federal 13.240 / 2015. 

 Dos dias 31 de maio a 11 de junho foi realizado um curso de modelagem ambiental com participação e 

palestras das doutorandas Laura Prestes e Cibele Lima e sob coordenação da Profa. Dra. Tatiana Silva da Silva 

(UFRGS). Com carga horária de 40h, o objetivo do curso foi capacitar alunos para utilização de modelos espacial-

mente explícitos, com foco em modelos de mudança de cobertura e usos da terra e em modelos de base ecossis-

têmicos. Além de ter apresentado softwares de modelagem espacial e suas funcionalidades básicas, o curso tam-

bém instruiu sobre a preparação de dados geoespaciais, tendo como principal software o Terrset. 
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Seguindo uma tendência 

mundial de se pensar alter-

nativas de adaptação à mu-

dança climática, o webinar 

abordou potenciais Soluções 

baseadas na Natureza 

(Nature-based Solution - 

NbS) aplicadas à zona costei-

ra. Durante os dois dias de 

evento, o pós-doutorando em Oceanografia e membro do LAGECI, Francisco Veiga Lima, participou como ouvin-

te, e nele pesquisadores da América Latina e de outras partes do mundo apresentaram seus trabalhos aplicados 

e conceituais. Considerando os riscos associados à elevação do nível do mar e do aumento em frequência e mag-

nitude de eventos extremos, que impactam com maior intensidade áreas costeiras, por meio de ressacas, venda-

vais e inundações, é imprescindível discutir e planejar medidas de Adaptação baseadas em Ecossistemas (AbE). 

 Além de diminuírem os efeitos sob sistemas humanos e naturais, as medidas AbE e NbS favorecem a re-

cuperação do capital natural, integrando as realidades socioeconômicas e as políticas públicas de cada região 

costeira. 

 A empresa Junior de Oceanografia da UFSC, Tétis Oceano, promoveu, no dia 20 de ju-

nho de 2021, uma série de debates e palestras para comemorar o Dia Internacional do Surf, 

19/06. Entre os pontos debatidos, foram abordados "O papel do surf na cultura oceânica", 

palestra mediada pelo Professor de Oceanografia, Paulo Horta, e pelo coordenador da ONG 
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ECOSURF, João Malavolta, assim como o tema de "Reservas e Ecossistemas de Surf", deba-

tido por Francisco Veiga Lima, pós-doutorando em Oceanografia, membro do LAGECI, e 

consultor do Programa Brasileiro de Reservas de Surf (PBRS). 

 Essas apresentações buscaram abordar os temas de modo simples, autêntico e di-

nâmico, de modo a facilitar a compreensão sobre como a ciência e o engajamento social podem apoiar a conser-

vação das ondas, dos ecossistemas de surf  dos oceanos. 

Você pode acessar os debates através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kcGey4sjGzs&t=950s 

 Profa. Marinez Scherer participou do evento Diálo-

gos da Restauração no dia 08 de junho, dia do Oceano. A 

atividade foi uma iniciativa do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), e Marinez discorre sobre a 

importância da conservação e restauração dos ambientes 

costeiros e marinhos e sobre a necessidade do Planejamen-

to Espacial Marinho no Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=kcGey4sjGzs&t=950s
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 O evento teve a duração de 24 horas, com 

transmissões online, em 1 de junho de 2021.  

O evento focou nos profissionais relacionados 

com o oceano e em início de carreira. Participa-

ram profissionais de vários países, com uma varie-

dade de disciplinas oceânicas para mostrar seu 

trabalho, atividades e contribuições para a Déca-

da do Oceano. 

 O V ECOP Day é organizado pelo Programa EcoP e Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNES-

CO (COI) como uma atividade oficialmente endossada pela ONU para a Década do Oceano. 

 A Liga das Mulheres pelo Oceano,  da qual participam algumas integrantes do LAGECI, participou da ses-

são "Mulheres e Oceano" por meio do trabalho do GT-Década. Foi elaborado um vídeo especialmente para esse 

evento sobre o referido trabalho e destacou-se a importância de se ter maior representatividade de jovens mu-

lheres do sul global nas discussões sobre a sustentabilidade do oceano. O vídeo pode ser acessado no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=s02AwcydU_Q 

 No dia 8 de junho, a doutoranda do LAGECI 

Alessandra Pfuetzenreuter, participou de evento 

— junto com os outros representantes dos Grupos 

de Apoio a Mobilização, de todas as regiões do 

Brasil — para discutir os 10 desafios da Década do 

Oceano. Cada representante expôs os desafios en-

contrados em cada região e propôs algumas solu-

ções que já vêm sendo debatidas no âmbito de 

cada GAM. O vídeo pode ser 

acessado no link: https://

www.youtube.com/watch?

v=In8qXIFDpCg 

https://www.youtube.com/watch?v=s02AwcydU_Q
https://www.youtube.com/watch?v=In8qXIFDpCg
https://www.youtube.com/watch?v=In8qXIFDpCg
https://www.youtube.com/watch?v=In8qXIFDpCg
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No evento foram abordados te-

mas como a Agenda 2030, os Ob-

jetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Década da 

Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. 

Também conhecida como Década do Oceano, possui 3 

objetivos principais,  que geram 7 metas, e apontam 10 

desafios que devem ser superados até o ano de 2030. 

 Também foram discutidas as ações do Plano Po-

lítico Pedagógico para a Zona Costeira e Marinha, que 

está em desenvolvimento (PPPZCM) para o biênio 2021

-2022. 

 O Grupo de Apoio a Mobilização da Região Sul 

— GAM-SUL — surgiu como resultado das oficinas reali-

zadas em parceria com o MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações), representante científico na Co-

missão Oceanográfica Intergovernamental (COI), da UNESCO, é responsável pela implementação da Década da 

Ciência Oceânica. 

 A Oficina da Região Sul teve 7 grupos de trabalhos, baseados nas 7 metas da Década, e discutiram ações 

de curto, médio e longo prazo, assim como ideias de como e que deveria ser feito. Essas oficinas deram subsídio 

para formar um relatório final. Esse relatório é um pontapé inicial para  as atividades do GAM-SUL na Década do 

Oceano. Para fazer parte do GAM-SUL é só preencher o formulário de adesão no link: https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLScskyRlyK_z0Lvyyf7rOhOy6-JQ5x7Oua3Rqcsdl_2RtggFWw/viewform 

 Diante do cenário das mudanças climáticas, estudos recentes reforçam a importância das unidades de 

conservação. Em meio a esse contexto e do desmonte das políticas ambientais no Brasil, Gabriela Sardinha, dou-

toranda do LAGECI,  foi convidada a participar do bate-papo junto ao projeto “Ecoando Sustentabilidade”. 

 Durante a live apresentada no dia 6 de junho, foram abordadas, desde a importância de recifes protegi-

dos para a manutenção da biodiversidade até estratégias institucionais para a manutenção de áreas protegidas. 

 A apresentação da integrante do LAGECI ilustrou a importância da participação social 

nesses processos, tanto na resistência à sobreposição de interesses privados ao bem-estar 

coletivo, como propõe o novo programa do Governo Federal “Praias do Brasil”, assim como 

em processos propositivos, como a criação de novas unidades de conservação – principal-

mente em escala local. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScskyRlyK_z0Lvyyf7rOhOy6-JQ5x7Oua3Rqcsdl_2RtggFWw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScskyRlyK_z0Lvyyf7rOhOy6-JQ5x7Oua3Rqcsdl_2RtggFWw/viewform
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 Uma ação de limpeza do lixo na faixa de areia da praia do Campeche foi realizada dia 5 de junho como 

uma atividade de educação ambiental para celebrar o Dia do Meio Ambiente e o Dia Mundial do Oceano. Organi-

zado pela Dra. Ana Liedke, pesquisadora associada ao LAGECI,  a ação contou com a presença de aproximada-

mente 20 pessoas, entre adultos e crianças. Bióloga e mãe, Ana acredita que pequenas ações promovendo a 

conscientização ambiental, desde a primeira infância, contribuirão 

para a formação da cidadania, despertando uma visão crítica sobre 

o consumo, a produção e descarte de resíduos não orgânicos. 

Além disso, o evento proporcionou aos participantes olharem para 

a natureza e os seus elementos de forma a valorizá-los ainda mais, 

visando a um futuro no qual possamos desfrutar das belezas e pre-

servar o meio ambiente. 
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 No dia 29 de maio de 2021 foi realizado o 1° Encontro 

Catarinense de Profissionais Geógrafos com o tema “Campo 

de atuação e o sistema CONFEA/CREA”.  

 O encontro, em homenagem ao Dia do Geógrafo e co-

memorado de forma remota, foi organizado pela Associação 

Catarinense de Geógrafos (ACG), com patrocínio do CREA-SC, 

e teve a participação de membros do LAGECI: na comissão or-

ganizadora, o geógrafo Daniel Malandrin Andrejic, mestrando 

em geografia (PPGG-UFSC), e com a palestra do geógrafo José 

Mauricio de Camargo, pós-doutorando em geografia (PPGG-

UFSC), intitulada “O profissional geógrafo na consultoria ambi-

ental: o diagnóstico do meio socioeconômico”. 

 Carlos V. C. Weiss, pesquisador associado do LAGECI, 

participou no dia 7 de julho de 2021 do Webinar do Projeto 

Orla Capão da Canoa - revisão do Plano de Gestão Integrada 

da Orla (PGI). O pesquisador palestrou sobre “Cenários de elevação do nível do mar no litoral do Rio Grande do 

Sul” apresentando resultados de um projeto de pesquisa no qual colabora. O projeto de pesquisa é desenvolvido 

pelo doutorando Lucas T. de Lima da Universidade de Aveiro, Portugal, e tem como objetivo a criação de três fer-

ramentas gratuitas e de código aberto para análise do aumento do nível do mar.  

Mais informações podem ser acessadas 

em:  

https://giscoast.com/. 

https://giscoast.com/
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 Entre 5 até 8 de julho, foi realizado curso de curta duração, com o objetivo de formar alunos capazes de 

entender os conceitos e planejar ações para os temas voltados ao Direito do Mar ou Governança Marítima. 

 O Workshop foi realizado em parceria entre o Labo-

ratório de Gestão Integrada (LAGECI) da Universidade Fede-

ral de Santa Catarina, o Laboratório de Pesquisas em Política 

e Direito do Mar da Universidade Federal do Rio Grande e o 

Instituto Brasileiro do Direito do Mar. 

 Participaram do evento, estudantes de graduação e 

pós-graduação, vinculados aos cursos de Oceanografia, Bio-

logia, Direito, Geografia, e pesquisadores com interesse no 

tema. 

 Ao todo, foram 8 aulas, abordando temas sobre di-

reito do mar, desenvolvimento sustentável, governança do 

oceano, planejamento espacial marinho, plataforma conti-

nental e direito internacional.  

Os vídeos estão disponibilizados no Canal do Youtube do 

LAGECI: https://www.youtube.com/c/LAGECIUFSC 

 

https://www.youtube.com/c/LAGECIUFSC
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International Geographical Congress (IGC) “Geography: Bridging The Continents”, 

16-20 de agosto  

Istambul, Turquia 

https://www.igc2020.org/en/default.asp 

Estuaries and coastal seas in the Anthropocene - Structure, functions, services and manage-

ment  

6-10 de setembro,  

Hull - Reino Unido 

http://www.estuarinecoastalconference.com/ 

Sustainable Coastal Planning in a Changing World  

16-18 de setembro 

Raseborg - Finlândia  

https://www.novia.fi/coastgis2020/home/ 

World Fisheries Congress 2021 (WFC2021)  

20-24 de setembro 

Austrália 

https://wfc2020.com.au/ 
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Young Coastal Scientists and Engineers Conference – Americas 

29-31 de outubro  

Myrtle Beach, South Carolina (EUA) 

https://ycseca.wordpress.com/ 

Nature-based Solutions in a Changing Climate 2022  

05-07 de julho, 

University of Oxford 

https://www.naturebasedsolutionsoxford.org/home/ 

16º International Littoral Conference 

12-16 de setembro 

Costa da Caparica - Portugal 

https://www.littoral22.com/ 

Coastal Hazards in Africa: processes, vulnerability and management 

28 e 29 de outubro 

África do Sul 

https://chia2020.wixsite.com/chia  

Our Coastal Futures - Gold Coast, Australia  

17-20 de outubro, Gold Coast - Austrália 

http://coastalfuturesconference.com/ 

https://ycseca.wordpress.com/
https://www.naturebasedsolutionsoxford.org/home/
https://www.littoral22.com/
https://chia2020.wixsite.com/chia
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International Geographic Union Centennial Congress 

A definir 2022 

Paris 

https://www.ugiparis2022.org/en/scientificinformation/1 

International Conference on Environmental Science and Geoscience ICESG  

04 e 05 de novembro  

África do Sul 

https://waset.org/environmental-science-and-geoscience-conference-in-november-2022-

in-cape-town 

https://www.ugiparis2022.org/en/scientificinformation/1

