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 Nesta edição damos espaço a algo que já vinha sendo 
pensado há algum tempo, trazemos a sessão Entrevista. Para es-
treia do espaço buscamos alguém que “é de casa”, do nosso La-
geci. André  Lima é doutorando do Pós-Graduação em Geografia 
da Universidade Federal de Santa Catarina e nos traz a sua expe-
riencia com o doutorado sanduíche realizado na George Mason 
University, nos Estados Unidos.
 Com essa sessão buscamos aproximar ainda mais os leito-
res da nossa realidade no Lageci.
 Aproveitamos para contar mais uma novidade, agora o 
Lageci possui um canal no Youtube. A ideia é centralizar os vídeos 
desenvolvidos pelo laboratório dando acesso, também, aos webi-
nars promovidos. 
 Acesse e connheça mais essa inovação do Lageci.
https://www.youtube.com/channel/UC0GCAoOT9N6o_5ZFG5sMj-Q 

Esperamos que apreciem.

https://www.youtube.com/channel/UC0GCAoOT9N6o_5ZFG5sMj-Q  


Objetivo

 Avaliar as limitações do uso de variá-
veis censitárias, através do desenvolvimento 
de uma metodologia capaz de ajustar o re-
corte espacial dos setores censitários do IBGE 
às áreas costeiras expostas a eventos extre-
mos.

Metodologia

 O presente artigo foi desenvolvido ten-
do como base uma adaptação da metodo-

Proposta metodológica para adequação 
das informações do Censo Demográfico do 
IBGE na análise da vulnerabilidade social a     
eventos extremos na zona costeira

CIBELE OLIVEIRA LIMA E JARBAS BONETTI

logia proposta por GORNITZ (1991), através da 
elaboração de um Índice de Vulnerabilidade 
Social Costeira (IVSC). 
 Primeiramente, os dados das variáveis 
do Censo Demográfico 2010 foram resgata-
dos através dos setores censitários no site do 
IBGE. Os dados foram organizados e incorpo-
rados ao software QGIS 2.18. Foi realizada, en-
tão, a junção espacial dos polígonos dos se-
tores censitários com as variáveis do Censo. 
As variáveis renda e densidade populacional 
foram consideradas de acordo com seus va-
lores em cada setor. 

  A variável gênero foi incor-
porada a partir da porcentagem 
de mulheres em cada setor em 
relação à população total, uma 
vez que estas correspondem – 
teoricamente – ao gênero mais 
vulnerável. Na variável da idade 
foram considerados dois grupos: 
idosos com idade superior a 60 
anos e crianças com idade infe-
rior a 10 anos, já que, segundo as 
referências consultadas, estes 
possuem menor possibilidade de 
locomoção rápida e podem não 
ter plena consciência para pre-
ver, processar e se pro-
teger de determinado 
perigo. Foram somados 
os valores de idosos e 
de crianças em cada 
setor e posteriormente 
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calculada sua porcentagem em relação à 
população total. Algumas das variáveis apre-
sentavam intervalos de variação com valores 
numéricos dificilmente comparáveis, tornan-
do necessário o reescalonamento dos dados 
para que houvesse a padronização linear em 
sua distribuição, gerando assim amplitudes 
similares. 
 As variáveis densidade populacional, 
sexo e idade são diretamente proporcionais 
à vulnerabilidade social, uma vez que, quan-
to maior o seu valor, maior será a vulnerabi-
lidade. Portanto, seus intervalos de variação 
oscilaram entre 0 e 1, onde a vulnerabilidade 
será menor quanto mais próximo do zero e 
maior quanto mais próximo do 1. Quando a 
variável se comporta de modo inversamente 
proporcional à vulnerabilidade social, com é 
o caso da renda, em 
que quanto maior o 
valor menor a vul-
nerabilidade, o 1 foi 
considerado o me-
nor e 0 o maior valor 
no momento do re-
escalonamento. 
 Dessa for-
ma, todas as vari-
áveis assumiram 
maior vulnerabili-
dade à medida que 
se aproximam de 1. 
Usando a ferramen-
ta Calculadora Raster do QGIS foi aplicada a 
fórmula proposta por GORNITZ (1991) para ela-
boração de índices de vulnerabilidade cos-
teira, que permite integrar as variáveis em 
um único índice final, gerando o IVSC (Índice 
de Vulnerabilidade Social Costeira). Foram 
produzidos os Mapas de Vulnerabilidade So-
cial, nos quais todas as variáveis foram con-
sideradas com igual importância. Os valores 
obtidos foram distribuídos em cinco classes 
de vulnerabilidade a eventos extremos cos-
teiros: muito baixa, baixa, intermediária, alta e 
muito alta, tendo os seus limites sido determi-

nados através do método dos 
quantis (Bonetti e Woodroffe, 
2017).

Conclusão

 Neste trabalho foi proposta uma me-
todologia de adaptação das informações 
disponibilizadas pelo Censo Demográfico do 
IBGE através dos setores censitários, de for-
ma a sistematizá-las para uso e incorpora-
ção em índices de vulnerabilidade costei-
ra. Até o momento, não havia sido proposta 
uma metodologia nesse sentido, o que pode 
contribuir tanto para minimizar a lacuna de 
conhecimentos sobre vulnerabilidade, quan-
to para a aplicação em estudos nacionais, 
regionais e locais. 

 Os resultados 
obtidos ilustram a 
importância de se 
realizar ajustes pré-
vios quando da uti-
lização dos setores 
censitários para 
estudos de vulne-
rabilidade costei-
ra. Apontam ain-
da a necessidade 
de levantamentos 
em maior detalhe, 
usando metodolo-
gias que possam 

gerar dados mais objetivamente representa-
tivos para a linha de costa, considerada uma 
das zonas mais críticas quanto à fragilidade 
e exposição a futuros eventos extremos.



Introdução

 Com suas diversas formas de ma-
nejo envolvendo o uso e a conservação da 
biodiversidade, as áreas protegidas, sem 
sombra de dúvidas, contribuem na conser-
vação dos diversos serviços ecossistêmicos 
(SEs). Porém, pode-se facilmente entender 
que as diversas categorias de áreas prote-
gidas, tendem a priorizar diferentes tipos e 
classes de SEs, dependendo dos usos permi-
tidos e restrições aplicáveis.

How to choose the best category for a protected How to choose the best category for a protected 
area? area? 
A Multicriteria Analysis method based on A Multicriteria Analysis method based on 
ecosystem services conservationecosystem services conservation

APOENA C. FIGUEIROA, ANDRE S. LIMA, MARINEZ SCHERER E JARBAS BONETTI

Metodologia

 Pela deficiência de metodologias téc-
nico-científicas para categorização de áre-
as protegidas, o trabalho propôs uma nova 
forma de abordagem desse tema, represen-
tada por uma metodologia de Sistema de 
Suporte a Decisão (SSD) por meio de uma 
Análise Multicritério (AMC), baseada em SEs, 
com a capacidade de subsidiar tecnicamen-
te tais decisões. Para tanto foram definidos 
os seguintes passos:
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Figura: Pesos relacionados aos principais SEs para a área de estudos.

 A área escolhida para o teste da metodologia foi a Estação Ecoló-
gica de Carijós (ESEC Carijós), pertencente à categoria de manejo Ia da União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN).
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Resultados E Discussões

 Seguindo a metodologia proposta, após a escolha da área de estudos 
foi realizada a definição dos SEs a serem analisados e seus pesos específicos, 
definidos por meio de uma AMC, conforme constam na Figura 2.

Figura 2: Pesos relacionados aos principais SEs para a área de estudos.

 Quanto à correlação das categorias de manejo com os SEs selecionados, 
também por meio de uma AHP, obteve-se o resultado constante na Figura 3.

Figura 3: Contribuições das categorias de manejo aos SEs..



 Definiu-se as melhores categoria de manejo para a área de estudos, pri-
vilegiando-se os SEs definidos, cruzando-se as informações das duas figuras 
anteriores:

Figura 4: Resultado final da análise realizada.

Conclusões 

 Ficou demonstrado que o enfoque 
dado pelos SEs, por meio de uma AMC, ajudou 
a elucidar as diferenças entre as diversas op-
ções de manejo possíveis para a área de es-
tudo, inclusive podendo destacar os pontos 
fortes e fracos de cada uma delas em rela-
ção a cada um dos SEs selecionados. 
 Porém, pela subjetividade inerente a 
avaliações desse gênero, processos coleti-
vos e participativos de aferição são impres-
cindíveis para o alcance de resultados mais 
consistentes. Além disso, a disponibilidade de 
dados básicos e um bom conhecimento da 
área por parte dos envolvidos nas avaliações 
também são fatores importantes para o su-
cesso da metodologia.

 Por fim, o resultado final da metodolo-
gia, como todo resultado oriundo de um SSD, 
não deverá ser visto como uma resposta in-
questionável, mas como um panorama de 
possibilidades. Sobre esse panorama os to-
madores de decisão (de preferência com a 
participação da sociedade) deverão ponde-
rar as dificuldades de implantação e gestão 
para as diversas opções encontradas, co-
lhendo assim a decisão final a ser tomada.

Artigo publicado pela revista “Environ-
mental Monitoring and Assessment”, 
correspondente ao Capítulo III da dis-
sertação de mestrado intitulada “Como 
e o que proteger? Criação, delimitação 
e categorização de áreas protegidas 
com base em serviços ecossistêmicos”.

8



Eventos 
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 O Painel Brasileiro para o Futuro do 
Oceano - PainelMar apresentou, durante os 
dias 28 de abril e 22 de maio, o II Seminário In-
ter-Redes Costeiras e Marinhas do Programa 
Horizonte Oceânico Brasileiro. 
 O Seminário foi totalmente online e  di-
vidido em 11 sessões de webinar, trazendo 
as temáticas costeiras e marinhas que vêm 
sendo trabalhadas dentro dos times de pes-
quisa-ação do programa. O Lageci, através 
das pesquisadoras Alessandra Pfuetzenreu-
ter, Julliet Correa e Mariana Mattos participou 
como colaborador e debatedor do evento. 
 As temáticas abordadas foram:
• Educomunicação Socioambiental;
• Política e Governança Internacional;
• Redes de Aprendizagem Internacionais;
• Justiça Socioambiental;
• Planejamento Espacial Marinho;
• Mandato Coletivo;
• Pesca Sustentável;
• Estudo de caso: óleo no mar brasileiro;
• Painel PL 6969 (Lei do Mar);
• Estressores Ecossistêmicos e Cenários Fu-

turos e;
• II Plano de Ação Inter-Redes.

Dia 29 de abril - Política e Governança Inter-
nacional Marinha
 
 O webinar  Política e Governança Inter-
nacional Marinha, trouxe como pontos norte-
adores a interação do tema com o Gerencia-
mento Costeiro, quais as políticas voltadas à 
fauna costeira e marinha e qual a interação 
com as áreas prioritárias para a conserva-
ção e uso sustentável e a repartição dos be-
nefícios da biodiversidade. 
 O objetivo foi apresentar o levanta-
mento das políticas existentes no cenário na-
cional, e qual a relação dessas políticas com  

II Seminário Inter-Redes Costeiras e Marinhas do Programa 
Horizonte Oceânico Brasileiro

o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 
14, o ODS14. Também foi abordado o posi-
cionamento do Brasil nos fóruns específicos 
sobre os oceanos e o que vem sendo cons-
truído pela equipe de Política e Governança 
Internacional Marinha. 
 Alessandra Pfuetzenreuter foi a co-an-
fitriã do time e participa da elaboração do 
capítulo do relatório desenvolvido pelo Pro-
grama Horizonte Oceânico Brasileiro, que 
vem discutindo as políticas federais, estadu-
ais e municipais brasileiras, frente ao ODS14. 
No Seminário foi possível debater com ex-
perts sobre o assunto e nortear para novos 
rumos que serão abordados no capítulo.

Dia 06 de maio – Planejamento Espacial Ma-
rinho

 No dia 6 de maio o Webinar 
sobre Planejamento Espacial Mari-
nho trouxe como pontos do deba-
te:. o que é Planejamento Espacial 
Marinho? Qual sua importância e 
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LAGECI promove ação na Marcha Virtual pela Ciência. 

  No dia 7 de maio a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC), junto a suas Secre-
tarias Regionais e Sociedades Científicas Afiliadas 
promoveram a Marcha Virtual pela Ciência no Bra-
sil. Neste ano, as atividade ocorreram de forma on-
line e o Lageci participou ativamente promovendo 
o Café com gestão.
 Foram convidados a debater o tema o professor 
Milton Asmus, da Universidade Federal do Rio Gran-
de, que abordou: “Gestão Costeira, qualidade de 

vida e saúde pública”; a professora Flávia Barros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
com a palestra: Gestão de praias e COVID-19 e; o doutor Régis Pinto de Lima, com a discussão: 
A importância da Unidades de Conservação na Zona Costeira. 
 Os debatedores trouxeram à tona a abordagem da gestão na pandemia e 
de que forma podemos aproveitar o momento para repensarmos nossas ações 
com o olhar sobre a Zona Costeira. 
 A sessão segue disponível no youtube no canal do Laboratório, acessando o 
lnk: https://www.youtube.com/watch?v=CcpV_2Wouqc

situação no Brasil? Quais os principais ato-
res envolvidos? Quais estudos/experiências 
nacionais publicados recentemente? Como 
especialistas convidados participaram o Prof. 
Dr. Milton Asmus (FURG), o Prof. Dr.  Javier Sa-
nabria (Universidade de Cádiz, Espanha); Mi-
chele Quesada (COI-UNESO) e Capitão de 
Fragata Rodrigo Carvalho (SECIRM – Marinha 
do Brasil) – e a anfitriã do Capítulo PEM, Julliet 
Correa da Costa, doutoranda no PPGG da 
UFSC e pesquisadora-integrante do LAGECI. 
O Capítulo em questão oferece uma revisão 
de literatura sobre Planejamento Espacial 
Marinho, bem como um panorama de suas 
definições conceituais e potenciais conside-
rações para o planejamento e gestão das 
costas e mares no Brasil.

Dia 12 de maio - Pesca Sustentável

 Quais são os principais elementos da 
governança pesqueira brasileira? Quais as 
estratégias para a gestão da pesca susten-
tável? Como está o cenário atual e quais são 

os desafios a serem superados? 
Esses foram alguns dos pontos 
abordados pelos debatedores: 
Marizelha Lopes, Beatrice Pa-
dovani, Francisco Ozina, Valé-
ria Vinha e Marcos Luiz de Souza, no webinar 
de Pesca Sustentável do Programa Horizonte 
Oceânico Brasileiro, realizado pelo Painel Mar 
e Instituto Costa Brasilis. O Programa está es-
truturado em eixos de pesquisa-ação e Ma-
riana Mattos, mestrando do PPGOceano e in-
tegrante do LAGECI, desempenhou a função 
de anfitriã da equipe que trata do tema Pes-
ca Sustentável. 
 No webinar foi apresentado o relatório 
construído no primeiro ciclo do programa, 
onde é feito um panorama da pesca costei-
ra e oceânica brasileira e iniciativas que bus-
cam a sustentabilidade desta atividade. Para 
saber mais, acesse: https://painelmar.com.br/

https://www.youtube.com/watch?v=CcpV_2Wouqc


 Em maio a Profa. Marinez ministrou uma aula para o curso de Mestrado em Gestão 
do Território, disciplina de Ordenamento e Gestão da Zona Costeira, da Universidade Nova 
de Lisboa, Portugal, a convite do Prof. Dr. Carlos Pereira da Silva. A aula foi sobre a temática 
“Gestão Costeira no Brasil: Governança, Potencialidades e Desafios”.
 Dado o interesse no tema e a convite de Bruno Abe Saber, do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA), a Professora repetiu a aula na semana seguinte para o gru-
po de gestores costeiros dos 17 estados costeiros brasileiros (G17). Representantes 
de 14 estados e do MMA, além de integrantes do LAGECI, discutiram a gestão cos-
teira no Brasil.

Professora Marinez Sherer ministra aula para 
Universidade de Portugal e para membros do G17
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 No dia 06 de maio o Prof. Dr. Carlos Pereira 
da Silva, da Universidade Nova de Lisboa, minis-
trou a aula intitulada “25 anos de Planos de Orde-
namento da Orla Costeira de Portugal: uma refle-
xão de futuro” para os membros do Laboratório 
de Gestão Costeira Integrada - LAGECI. 
 Durante a explanação foi destacada a 
questão dos novos desafios frente a uitlização 
das praias em tempos de pandemia.
 Com 980 km de extensão de costa e 10 mi-
lhões de habitantes, sendo que 75 % da popula-
ção vive no litoral, Portugal possui como principal 
instrumento para o Gerenciamento Costeiro, o 
Plano de Ordenamento da Orla  -POOC, estabe-
lecio em 1993. 
 Porém, mesmo com 25 anos de implementação, Carlos destacou que ainda existem 
muitos obstáculação à sua implementação como os interesses econômicos; a inércia buro-
crática e as diferenças ideológicas. 
 Para o professor “os ciclos de gestão integrada da Zona Costeira claramente não fun-
cionam de cinco em cinco anos como nós temos os nossos ciclos polítcos”. Ele destaca que o 
POOC prevê ciclos de dez anos para impletação e avaliação. Porém se vê como um otimista 
e enxerga que Portugal está avança nos processos de gestão. 
 Segundo a professora Marinez Sherer, os relatos feitos pelo professor Carlos nos trazem 
muitas semelhanças com as dificuldades que possuímos no Brasil para a Gestão Integrada 
da Zona Costeira.  “Nós estamos passando por um processo de reformulção, de repensar a 
Gestão da Orla e muitas questões colocadas pelo professor como a capacidade de carga 
das prais, os planos de praia, do POOC ser vinvulativo ao Plano Diretor nos mostram que no 
Brasil ainda temos muito a andar”,  

Membros do Lageci recebem aula sobre 
ordenamento da orla de Portugal 



 Dentro do contexto da Gestão Costei-
ra Integrada, a Secretaria do Patrimônio da 
União repassou aos municípios a gestão das 
praias, por meio da Lei Federal º 13.240/2015.  
 No entanto, para viabilizar esta ges-
tão os municípios devem assinar o Termo de 
Adesão de Gestão de Praias Urbanas (TGPA) 
no qual se comprometem a diversas obri-
gações, dentre elas apresentar o relatório 
de gestão de praias marítimas urbanas e a 
elaboração dos Planos de Gestão Integrada 
da Orla Marítima – PGIs. Entretanto, os indica-
dores e formatos destes relatórios não estão 
definidos e as diferenças regionais e munici-
pais devem ser levada em consideração.   

 Além disso, as diretrizes do Projeto Orla, 
que levam a elaboração dos PGIs devem ser 
avaliadas e atualizadas.
 Sendo assim, o principal objetivo do 
projeto é o de qualificar o processo de trans-
ferência da gestão de praias marítimas ur-
banas às prefeituras municipais por meio do 
desenvolvimento de estratégias de fomento 
para a elaboração dos (PGIs) e de monitora-
mento da gestão das praias. 
 Para tanto serão desenvolvidos indi-
cadores e procedimentos para se definir o 
método de avaliação e controle do cum-
primento do TAGP e subsidiar elaboração e 
monitoramento de novos PGI. Estes objetivos 
serão alcançados com base em workshop 
com especialistas, entrevistas com gestores, 
pesquisa de indicadores nacionais e interna-
cionais, e revisão qualificada dos manuais do 
Projeto Orla.
• Resultados já obtidos com este projeto:
• Modelo de Relatório Anual de Gestão de 

Praias 
• Incentivos à assinatura do Termo de Ade-

são à Gestão das Praias Marítimas 
• Diretrizes para o desenvolvimento de Pla-

no de Gestão Integrada da Orla Marítima
• Metodologia de avaliação dos Planos de 

Gestão Integrada da Orla entregues com 
base no conteúdo exigido pelo Termo de 
Adesão a Gestão de Praias e 
boas práticas reconhecidas.

Todos os resultados podem ser 
acessados através do link 
https://lageci.paginas.ufsc.br/projetos/

Subsídios para avaliação da transferência da 
gestão das praias marítimas urbanas aos
 Municípios (ATAGP)
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Projeto

Farol Santa Marta-APA da Baleia Franca
Fabrício Basílio

https://lageci.paginas.ufsc.br/projetos/ 


Defesas
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 A mestranda do PPGOceano e integrante do LAGECI, Mariana Mattos, 
defendeu sua dissertação com o tema de governança de áreas protegidas, 
dando enfoque à questão da participação social de comunidades pesquei-
ras na gestão da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. 
 A defesa ocorreu no dia 06 de maio. A banca examinadora era com-
posta por Dr. Leopoldo Cavaleri (UNICAMP) e Dra. Barbara Segal (PPGECO/
UFSC) e também estava presente Dra. Cláudia Santos (UNIVALI), membra su-
plente. 
 Foi um enriquecedor debate durante a arguição, seguido da apro-
vação da acadêmica. Um artigo fruto da pesquisa foi submetido à revista 
Ocean & Coastal Management e o trabalho será apresentado para o Con-
selho da unidade de conservação e será elaborado material para divulga-
ção dos resultados com os participantes das Colônias de Pescadores nos 
municípios de Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, 
Gov. Celso Ramos, Biguaçu e Florianópolis.

 A defesa da pesquisadora Natália Corraini 
apresentou a pesquisa de análise de risco da perda 
dos ecossistemas e seus serviços quando ameaça-
dos pela urbanização e turismo na orla marítima da 
Ilha de Santa Catarina. 
 Os hotspots de risco foram analisado conjuntamente com da-
dos de susceptibilidade à erosão costeira e serviram de base para o 
estabelecimento de 14 áreas prioritárias para a gestão e manutenção 
dos ecossistemas, distribuídas ao longo de 7 praias na Ilha de Santa 
Catarina. A defesa contou com a presença do Prof. Dr. Eduard Ariza, da 
Universidade Autônoma de Barcelona e do Prof. Dr. João Nicolodi, da 
FURG, convidados para compor a banca.

Defesa de mestrado- Participação social 
na gestão de áreas marinhas protegidas 
restritivas: o caso da Reserva Biológica Mari-
nha do Arvoredo (SC)

Defesa de mestrado - Hierarquização de 
áreas prioritárias para a gestão da orla ma-
rítima da Ilha de Santa Catarina



Defesa de Doutorado - Base Ecossitêmica 
para a Gestão de Unidades de Conservação 
Marinho-Costeiras do Brasil

 
  Fundado em 2011 o Fórum do Mar 
constitui-se como uma plataforma de diálogo 
estruturada pela sociedade civil para facilitar a 
comunicação e o diálogo entre os atores so-

ciais e o setor governamental responsável pelos diferentes níveis de interven-
ção e gestão do território costeiro e marinho.
 Os principais objetivos do FÓRUM DO MAR são: promover uma visão inter-
setorial e multidisciplinar dos temas costeiros e marinhos, bem como assegurar 
a expressão de posições e pontos de vista diversos; colaborar no desenvolvi-
mento da política brasileira para os oceanos, costas e ilhas nos territórios sob 
sua jurisdição; atuar na interface entre pesquisa e política, facilitando o pro-
cesso de implantação da gestão ambiental costeira e oceânica no Brasil; ge-
rar subsídios às posições brasileiras em fóruns internacionais que tratam de 
questões relacionadas às políticas oceânicas em geral; incentivar a ocupação 
e utilização adequada da costa e do mar, a conservação do meio marinho e 
dos seus recursos naturais.

Parceiros LAGECI
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  No dia 15 de maio o pesquisador do LAGECI, vincu-
lado ao Programa de Pós-graduação em Geografia da 
UFSC, Fabricio Basilio Almeida defendeu sua tese de dou-
torado. O Trabalho intitulado Base Ecossitêmica para a 
Gestão de Unidades de Conservação Marinho-Costeiras 
do Brasil teve como objetivo principal, analisar o mode-
lo de gestão destas UCs frente aos princípios da Gestão 
Baseada em Ecossistemas (GBE). Foram pesquisadas apli-
cações práticas de GBE no mundo e proposto um modelo 
teórico para aplicação no Brasil, a partir do caso da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. 
 A pesquisa foi orientada pela Prof. Dr(a) Marinez Scherer, tendo como membros da ban-
ca examinadora os doutores Milton Asmus (FURG/UFSC), Orlando Ferretti (UFSC) e Javier Onetti 
(Univrsidade de Cadiz - Espanha).
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 André Lima é doutorando do progra-
ma de pós-graduação em Geografia na UFSC, 
entre 2019 e 2020 esteve em Washington-EUA 
desenvolvendo parte seu trabalho na George 
Mason University. Ele foi  um dos pesquisadores 
selecionados no Programa de Doutorado-san-
duíche no Exterior – PDSE e nos conta um pouco 
dessa experiência. 

Lageci – André o que te despertou interesse 
em realizar o doutorado sanduíche?
André - Na área de interesse da minha pesqui-
sa eu sempre tive muita dificuldade de encon-
trar pesquisas realizadas aqui no Brasil, então 
toda pesquisa de ponta estava sendo realiza-
da ou nos Estados Unidos ou na Europa. Eu que-
ria ter contato com quem publica essa pesqui-
sa de ponta. E, para testar uma coisa pessoal 
também, se esse conhecimento de base que 
eu adquiri no decorrer dos anos aqui em ge-
ografia que, - é todo adquirido em ambiente 
nacional digamos assim-, seria suficiente para 
eu me engajar numa experiência internacional 

dessas a ponto de eu conse-
guir extrair algo com qualidade suficiente para 
uma publicação e poder agregar para a tese.

Lageci – E como foi o caminho para chegar 
até lá?
André - Como o CNPQ é demanda continua eu 
fui tentando, acabei tentando três vezes, pas-
sei em todas e na última eu consegui as notas 
máximas, recebi os parabéns e que não tinha 
cota de bolsa para a nossa área. Eu acabei pas-
sando mas não tinha bolsa. Foi quando surgiu 
a novo edital do Programa de Doutorado-san-
duíche no Exterior – PDSE. Em 2019 o programa 
de geografia da UFSC conseguiu três bolsas e 
foram apenas quatro interessados, porém dois 
foram eliminados por não terem proficiência 
em inglês. 

Lageci – Então o Inglês é fundamental? 
André - Sim, inclusive tem muita gente que 
tenta escapar da proficiência buscando 
a Europa, mas mesmo lá o inglês é exigência. 

Essa questão é uma divisora 
de águas, muita gente passa 
por todo rito mas acaba sem 
conseguir em razão da pro-
ficiência. E no caso da minha 
seleção, as três bolsas foram 
divididas entre os dois classifi-
cas, invés de ficarmos seis me-
ses, recebemos nove. 

Entrevista



Lageci – E sentes que isso fez realmente di-
ferença no intercâmbio?

André - Eu tive um retorno do pessoal lá da 
universidade muito positivo em relação a 
isso. Tem que entender que o primeiro mês é 
quase nulo, você tem que achar uma casa 
para morar, tem que fazer documentação, 
até carteira de motorista eu tive que tirar lá, 
porque o local que eu estava não tinha trans-
porte público, então tive que comprar um 
carro velho, então, se for para uma experiên-
cia estrangeira o idioma não pode ser a sua 
maior barreira

Lageci - Até conseguir realizar o sanduíche 
foram diversas tentativas, chegou a pensar 
em desistir?
André-A gente leva muito não né, se for parar 
no primeiro não em relação a financiamen-
to para pesquisa no Brasil a gente não faz 
nada,  então é até bom levar um não de vez 
em quando para dar uma chacoalhada. Não 
pode desistir na primeira e eu também acho 
que vai ser muito difícil conseguir de primeira.

Lageci - E o contato com os pesquisadores 
do Laboratório começou em que momento? 
André-Eu comecei o contato com eles desde 
a primeira vez que eu fiz a primeira tentativa 
para o doutorado, então já fazia mais ou me-
nos um ano que eu tinha reuniões periódicas 
com o pessoal da universidade, tanto com 
professor supervisor quanto com os colegas 
do laboratório. Essa é uma outra coisa bas-
tante interessante, para você ter um maior 
proveito do tempo do doutorado sanduíche 
e já ter o mínimo de convivência,  obviamen-
te que virtual mas para tentar conhecer um 
pouco a rotina e as práticas do laboratório.

Lageci - Chegando lá o que mais te chamou 
atenção?
André- A diferença que eles tratam um es-
tudante de doutorado lá, eles tratam quase 

“...se for para uma experiência es-
trangeira o idioma não pode ser a 

sua maior barreira.”

como um professor, e aqui eles tratam como 
só mais um aluno fazedor de bagunça. Eu 
cheguei lá já tinha uma mesa me esperando, 
um computador que eu nunca tinha chega-
do nem perto daquele tipo. Já tinha gente me 
esperando para me receber na universidade 
com reunião marcada e apresentação mar-
cada além de documentação para resolver. 
Eu acho que o mais importante é respeito 
com o estudante, a valorização do estudan-
te de doutorado mais como pesquisador que 
como estudante.

Lageci - E de que forma te integraste nos pro-
jetos? Eu cheguei lá com um projeto porque a 
Capes exige isso mas, o professor Celso Fer-
reira, -que é brasileiro e reponsável pelo la-
boratório-, com base na experiência que ele 
teve achou que não seria muito produtivo ini-
ciar já pelo meu projeto e sugeriu que achava 
mais efetivo eu entrar em tudo que estivesse 
sendo feito. Então eu me engajei em quatro 
projetos e com isso ajudei eles também. E a 
partir diso vi o que era mais viável para fazer 
aqui na minha realidade. Eu acho que foi mui-
to muito vantajoso ter feito assim.

Lageci - E o que tu levas dessa experiência?
Eu tentaria colocar essa experiencia como 
algo obrigatório em um programa de pós- 
gradução, sei que nem todos teriam essa 
condição mas, eu acho que isso te dá uma 
perspectiva muito mais ampla do que é pes-
quisa cientifica e isso vai refletir totalmen-
te na minha tese de doutorado que eu es-
tou repensando completamente em como 
apresentar ela no final do doutoramento eu 
achoque a expreciencia foi totalmente posi-
tiva, sim. 
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Agenda
 Próximos eventos 

OBS: as datas dos eventos aqui listados 
foram conferidas em 06/06/2020. Enten-

demos que, devido a COVID-19, alterações 
possam ser realizadas ao longo do ano. 
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Julho

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

7-11 de setembro 
Hull – Reino Unido
http://www.estuarinecoastalconference.com/

Sustainable Coastal Planning in a Changing World

17-19 de setembro
Raseborg - Finlândia
https://www.novia.fi/coastgis2020/home/

Setembro 

Nature-based Solutions in a Changing Climate

7 – 9 julho 2020  
Evento viltual
https://www.naturebasedsolutionsoxford.org/

Plastic in the artic and the sub-artic region

28-30 de setembro
Reykjavik, Iceland.
https://www.arcticplastics2020.is/index.php/en/



Outubro
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II Simpósio Nacional Geografia, Ambiente e Território

17-20 de novembro
Belém - Pará 
https://iisimgat.webnode.com/

Tercera Convención Internacional Geografía, Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial

5-9 de outubro
Havana - Cuba 
http://www.uh.cu/evento/iii-convencion-geografia-medio-ambiente-y-orde-
namiento-territorial

X Encontro Rede Braspor: Sociedade, Ambiente e Tecnologia: 
Mar afora, costa adentro

5-8 de outubro
Santos - Brasil 
https://www.facebook.com/www.redebraspor.org/

Our Coastal Futures - Gold Coast, Australia

19-22 de outubro
Goald CoastAustralia
http://coastalfuturesconference.com/

Novembro

Ecosystem-based management, indigenous and local 
community empowerment  [S12] at the NZ Geographical 
Society conference

25-27 de novembro
Wellington –Nova Zelândia
https://nzgsconference2020.gitlab.io/#portfolioModal3
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Calendário 2021

Janeiro

IUCN World Conservation Congress

7-15 de janeiro
Marseille - France
https://www.iucncongress2020.org/programme

6th International EcoSummit

14-18 de junho
Austrália
http://www.ecosummitcongress.com/

Junho

Julho

Nature-based Solutions in a Changing Climate 2021

6-8 de julho
https://www.naturebasedsolutionsoxford.org/home/


