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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.  

Profa. Dra. Marinez Scherer 

Ma. Alessandra Pfuetzenreuter 

Me. Vitor Alberto de Souza 

Dr. Francisco Arenhart da Veiga Lima 

Me. Bruno Andrade 

Me. Gabriela Sardinha  

Me. Vitor Alberto de Souza 

Bsc. Iago Llantada 

http://lageci.paginas.ufsc.br  

lageci.ufsc@gmail.com 

lageci_ufsc  

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

https://www.facebook.com/lageci 

Luiz Gonzaga Paul  

http://lageci.paginas.ufsc.br.
http://lageci.paginas.ufsc.br.
https://www.youtube.com/c/LAGECIUFSC
https://www.facebook.com/lageci
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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  



 5 

 

 

 Este artigo é fruto da pesquisa realizada em trabalho de conclusão de curso em Oceanografia, que avaliou 

o potencial de certificação da Ilha do Mel (litoral do Estado Paraná), no Sul do Brasil, para a criação de uma Re-

serva Mundial de Surfe (RMS) com base nos critérios da Save the Waves Coalition.

 Utilizando os quatro critérios para criação de 

uma RMS, foram avaliados e quantificados 25 parâme-

tros socioambientais para a Ilha do Mel, por meio da 

revisão de literatura, observações em campo e entrevis-

tas com informantes-chave. 

  A Ilha do Mel apresentou um potencial “muito 

alto” para criação de uma RMS, com múltiplos surf 

breaks, além de um patrimônio natural bem conserva-

do, em parte por certas restrições de uso e acesso aos 

recursos da ilha, incluindo áreas protegidas já imple-

mentadas em seu território, políti-

cas locais de controle ambiental e 

limite de visitação pública. Nesse 

local, também estão presentes co-

munidades nativas com usos tradi-
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cionais do território, além de uma atividade turística consolidada, tendo o surfe um papel 

relevante. 

 Conclui-se que a Ilha do Mel apresenta as características adequadas para a criação de uma RMS, a qual 

poderia reforçar a proteção socioambiental da ilha para lidar com potenciais ameaças, tais como aquelas relacio-

nadas com as atividades portuárias e industriais de seu entorno. Porém, se faz necessário melhor compreender a 

percepção das comunidades locais com relação a uma eventual RMS na ilha, reforçando a importância do engaja-

mento comunitário nesse processo, em um contexto de aparente fragilidade de governança ambiental local. 
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 Desde o início de 2020, os integrantes do LAGECI vêm trabalhando de forma síncrona no modo Online, 

todas as terças-feiras, pela manhã. No dia 29 de julho, porém, em encontro inédito em tempos de pandemia, os 

integrantes se reuniram para uma caminhada na Trilha da Boa Vista, tomando todos os cuidados necessários. A 

Trilha da Boa Vista liga a Praia da Barra da Lagoa à Praia Mole e tem como destaque seus mirantes naturais, que 

permitem contemplar toda a costa leste da ilha de Santa Catarina, onde fica Florianópolis.  



 8 

 

 

 A Profa. Dra. Marinez Scherer, Coordenadora do LAGECI, participa-

rá − como professora convidada − do curso “Manejo Integrado de la Zona 

costera y Planificación Espacial Marina”, com uma aula sobre Gestión 

Costera y Marina en Brasil. 

 O curso fornecerá conceitos básicos, princípios e metodologias de 

Gestão Integrada da Zona Costeira (GIZC) e Ordenamento do Território 

Marinho (PEM), suas aplicações em casos práticos e, em geral, ferramentas que facilitam o 

trabalho dos responsáveis pela gestão e planeamento do ambiente marinho e costeiro. 

Também buscará promover um espaço de feedback e troca de experiências de todos os par-

ticipantes, de acordo com seus conhecimentos e lições aprendidas sobre o planejamento e 

gestão da zona costeira da região.  

Para se inscrever acesse o site: https://oceanexpert.org/event/3246. 

 No dia 25 de agosto, a equipe do LAGECI participou de uma reunião geral do Proje-

to Mission Atlantic, apresentando suas pesquisas e contribuições ao Projeto. Do Laborató-

rio estiveram presentes: Profa. Dra. Marinez Scherer, Pesquisadora Ana Liedke e os douto-

randos Gabriela Sardinha, Bruno Andrade e Vitor Alberto Souza. Também participaram integrantes do Laborató-

rio de Biogeografia e Macroecologia Marinha (UFSC), do Laboratório de Ecossistemas Pesqueiros (IO/USP) e do 

Instituto Almirante Paulo Moreira, da Marinha do Brasil.  

https://oceanexpert.org/event/3246
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 A Profa. Dra. Marinez Scherer participou como palestrante do webinar “O Brasil de frente para o mar: o 

desafio da preservação ambiental”, no dia 12 de agosto. O evento foi organizado pela Fundação de Estudos do 

Mar e Escola Técnica de Estudos do Mar. O tema da palestra foi: “Gestão Costeira e Marinha: Integrada e Basea-

da em Ecossistemas”, e a mesa de debate ainda teve a presença dos Prof.es Alexander Turra, da USP, e Aldo Aloi-

sio Dantas da Silva, do MDR, sendo coordenada pelo Prof. Sérgio Ricardo da Silveira Barros, 

da UFF.  

Para assistir ao webinar acesse: https://www.youtube.com/watch?v=I9JyPST5Qj4. 

 

(continua na próxima página) 

 No dia 27 de julho, a Profa. Dra. Marinez Scherer 

participou de banca para defesa da dissertação 

“Governança no litoral da região Grande Fortaleza: um 

olhar sobre a Gestão Costeira Integrada”, da mestranda 

Érica Nádia Costa Sousa, do Curso de Mestrado Acadê-

mico em Geografia do Programa de Pós-Graduação em 

Geografia do Centro de Ciências e Tecnologia da Univer-

sidade Estadual do Ceará. A banca era composta tam-

bém pelo Dr. Davis Paula (UEC) – orientador, e pelo Dr. 

Carlos Pereira da Silva, da Universidade Nova de Lisboa 

(Portugal). 

https://www.youtube.com/watch?v=I9JyPST5Qj4
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 No dia 20 de agosto, integrantes do Laboratório de Biogeografia 

e Macroecologia Marinha – LBMM, coordenado pelo Prof. Sérgio Floe-

ter, do Laboratório de Ficologia − LAFIC-macroalgas, coordenado pelo 

Prof. Paulo Horta, e do LAGECI se reuniram em local aberto, com distan-

ciamento entre pessoas e tomando todos os cuidados de saúde neces-

sários, para discutir o documentário "Rompendo Barreiras", disponível 

na NETFLIX. A experiência foi muito positiva e proporcionou pequeno 

recomeço aos encontros presenciais, sempre com muita responsabilida-

de, todos vacinados e de máscara. 

 Para saber mais sobre o La-

boratório de Ficologia acesse:  

http://www.lafic.ufsc.br/. 

 Para saber mais sobre o La-

boratório de Biogeografia e Macro-

ecologia Marinha acesse:  

https://www.facebook.com/

LBMM.UFSC. 

http://www.lafic.ufsc.br/
https://www.facebook.com/LBMM.UFSC
https://www.facebook.com/LBMM.UFSC
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 No dia 03 de março de 2021, a Profa. Dra. Marinez Scherer participou de uma con-

versa com os integrantes do LAPLAN/UNESP, a convite do Prof. Davis Gruber Sansolo. O tema “Trajetória da car-

reira, papel dos acadêmicos na gestão costeira” esteve entre os tópicos discutidos.  

 O projeto faz parte de um acervo de entrevistas com os grandes nomes da Gestão Costeira, produzido 

pelos estudantes de Ciências Biológicas ‒ Habilita-

ção em Gerenciamento Costeiro, da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) - IB-CLP. 

 Os alunos envolvidos foram: Gustavo No-

vaes Fonai, Melissa Batista Soares, Murilo Vieira 

Guimarães, Sarah Maria Figueira Navi e Thaisa Ra-

lha Rodrigues. 

Para assistir à conversa na íntegra acesse:  https://

www.youtube.com/watch?

v=BMKKRnq4VOg&t=12s 

https://www.youtube.com/watch?v=BMKKRnq4VOg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=BMKKRnq4VOg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=BMKKRnq4VOg&t=12s
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 A Seção “Entrevista” inicia uma nova série composta por relatos, experiências e narrações da vida e coti-

diano dos estudantes e pesquisadores envolvidos com a gestão costeira e marinha. 

 

 Nesta primeira edição da nova série, apresentamos o pós-doutorando em Oceanografia da UFSC, Francis-

co Arenhart da Veiga Lima, Geógrafo, mestre em Gestão Costeira e Doutor em Geografia, que desde 2008 atua 

em projetos e pesquisas na zona costeira e marinha. 

 

Pergunta: Qual o seu vínculo com a zona costeira e marinha, e como começou? 

Francisco: Acredito que se consolidou ao eu ter escolhido Florianópolis como cidade para viver, onde temos ‒ 

em questão de 15 km ‒ um leque enorme de praias, ecossistemas e um centro urbano próximo, tudo muito liga-

do à cultura do mar. Associado a isso, o fato de eu trabalhar com uma ciência que estuda fenômenos e intera-

ções sociedade-ambiente, o caminho de atuar na temática marinha e costeira foi se aproximando. Isso deu se-

quência ao desenvolvimento do meu TCC em Geografia, no qual abordei a importância das áreas de preservação 

permanente, sob a ótica da sociedade civil, durante a elaboração do Plano Diretor Participativo de Florianópolis. 

E se tornou de fato minha área de especialização quando cursei o mestrado profissional e acadêmico em gestão 

costeira, na Espanha, e quando também pude, pela primeira vez, envolver diretamente o es-

porte que eu amo e pratico, o surfe, com as ciências costeiras, e isso foi muito gratificante. 

Após a conclusão do mestrado, toda minha carreira naturalmente foi voltada a projetos na 

zona costeira. 
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Pergunta: Como é a sua atuação profissional no momento? 

Francisco: Atualmente estou finalizando um estágio de Pós-doutorado em Oceanografia 

junto ao LAGECI-UFSC, que consiste na atualização do Projeto Orla (instrumento e política 

de gerenciamento costeiro) e criação e sistematização de conteúdo para plataforma EaD, 

atividades vinculadas à Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Atuo também como professor na University Stu-

dies Abroad Consortium (USAC), no programa de intercâmbio associado à UFSC, no qual leciono Natural Resour-

ces Management para alunos estrangeiros.  

 

Outra linha de trabalho consiste na prestação de consultoria na temática de Riscos e Adaptação à Mudança Cli-

mática, para a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) com apoio do INPE, elaborando e 

ministrando cursos de sensibilização e capacitação para profissionais do MInfra e Ministério da Economia do Go-

verno Federal, ANTAQ, SEP, EPL, ANAC e SAC, envolvendo todos os modais de transporte, e para empresas priva-

das, como a Fundação Grupo Boticário. Além disso, colaboro como consultor na elaboração do Programa Brasilei-

ro de Reservas de Surf (PBRS), junto ao Instituto APRENDER Ecologia e ECOSurf, que consiste numa iniciativa, iné-

dita no Brasil, de trazer os ecossistemas de surf ao escopo do planejamento ambiental e territorial, e de engajar 

as comunidades locais na conservação das ondas e do meio ambiente litorâneo. 

Por fim, recentemente venho desenvolvendo um projeto voltado à identificação e planejamento de Soluções ba-

seadas na Natureza (SbN) e medidas de adaptação para o setor portuário, no âmbito da mudança climática. 

 

Pergunta: O que acredita que foi a melhor experiência? 

Francisco: Posso citar duas oportunidades envolvendo os trabalhos com a zona costeira, que marcaram muito a 

minha carreira. A primeira vinculada ao trabalho desenvolvido no Laboratório de Transportes e Logística da UFSC 

(LABTRANS), entre 2012 e 2015, em que pude iniciar e lapidar minha carreira profissional como Geógrafo, inclusi-

ve tendo como colega a Profa. Dra. Marinez Scherer. Esse trabalho me possibilitou explorar e conhecer todo o 

território brasileiro, através de visitas técnicas aos portos públicos e privados, assim como participar da elabora-

ção de instrumentos e políticas públicas voltadas à sustentabilidade do setor aquaviário nacional. 

E a segunda está relacionada ao conjunto de oportunidades de estudar no exterior. Sempre tive o intuito e me 

esforcei muito para que minha formação acadêmica e meu trabalho me possibilitassem desbravar esse mundão. 

E isso ocorreu a partir da graduação, com o intercâmbio para a Universidade Católica do Chile, passando pela re-

alização de todo o curso de mestrado na Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nas Ilhas Canárias, da Espa-

nha, até o estágio de “Doutorado Sanduíche” PDSE-CAPES, para a University of Hawaii, nos 

EUA. Essas oportunidades me possibilitaram conhecer novas paisagens, pessoas, culturas e 

perceber o mundo por um viés diferente, além de expandir a minha a atuação no campo 

da geografia marinha e costeira.  
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Pergunta: Na sua visão, quais são os principais desafios e oportunidades para melhorar a 

qualidade da gestão costeira e marinha no Brasil? 

Francisco: Parto do princípio de que temos que conhecer para poder valorizar e apoiar. 

Assim, será melhor quando mais gente estiver engajada, discutindo em alto nível e compartilhando saberes sobre 

a gestão costeira e toda sua interface com sustentabilidade e conservação, não somente nas universidades e 

seus laboratórios, como em eventos como o ENCOGERCO (que será realizado em novembro), mas também tra-

zendo essa discussão para perto da sociedade civil, o que é de fato um grande desafio. Acredito que isso demons-

trará a complexidade que envolve a abordagem sobre a gestão das zonas costeiras. Expor e traduzir o entendi-

mento sobre os porquês da importância da conservação de manguezais, os benefícios trazidos por esses ecossis-

temas para a sociedade, da criação e gestão de unidades de conservação marinhas, as razões e a necessidade de 

adaptação aos efeitos da mudança do clima para populações costeiras, de respeitar o planejamento territorial, 

de não avançar a urbanização sobre a orla, — ajudará a demonstrar toda a importância dessa temática e dos pro-

fissionais e pesquisadores que se esforçam e se dedicam na melhoria desse espaço comum e riquíssimo, onde 

quase 30% da população brasileira residem: a zona costeira.   

E desse modo também viabilizar maior cobrança e apoio da sociedade para efetivação de políticas públicas em 

diferentes escalas de atuação. 

 

Pergunta: Qual a mensagem que gostaria de passar para quem está iniciando as atividades, estudos e pesquisas 

sobre zona costeira e marinha? 

Francisco: Que simplesmente é uma área de atuação que por si só nos possibilita oportunidades incríveis. Con-

tudo, obviamente, demanda muita dedicação, constante atualização de conhecimento, necessidade de manter 

uma rede de contatos bastante ativa, de se envolver com temas e projetos locais, com políticas de bairro ou mu-

nicípio, de se desafiar com novos projetos. Nesse sentido, percebo que hoje temos uma forte demanda para di-

versificar nossa atuação no mercado de trabalho, e, portanto, experienciar diferentes áreas no contexto de estu-

dos e pesquisas sobre zona costeira (desde algo mais físico-natural até à gestão propriamente dita). (Tal atitude) 

certamente irá colaborar muito para uma formação acadêmica e profissional. 
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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/ 

Young Coastal Scientists and Engineers Conference – Americas 

29-31 de outubro  

Myrtle Beach, South Carolina (EUA) 

https://ycseca.wordpress.com/ 

Our Coastal Futures - Gold Coast, Australia  

17-20 de outubro, Gold Coast - Austrália 

http://coastalfuturesconference.com/ 

https://ycseca.wordpress.com/
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Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro 

04 de novembro -14 de dezembro  

Encontro Online 

www.encogerco.com.br  

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  

X Congresso sobre Planejamento e Gestão das Zonas Costeiras dos Países de Expressão Portuguesa 

06-10 de dezembro 

Encontro Online 

https://xcongressopgzcost.4.events/#/ 

http://www.encogerco.com.br
https://www.naturebasedsolutionsoxford.org/home/
https://www.littoral22.com/
https://chia2020.wixsite.com/chia
https://xcongressopgzcost.4.events/#/
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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

