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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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DA EQUIPE EDITORIAL 

B em-vindos a mais uma edição do nosso Boletim do LAGECI. A partir desta 

edição iremos publicar o Boletim trimestralmente. E que esta seja uma das muitas mu-

danças que queremos ver em 2022, um mundo com mais: saúde, paz, encontros, sorri-

sos e realizações. 

Felizes Festas!!!  

 

   
 

Esperamos que apreciem  



 5 

 

 

OCEANOGRAFIA SÍSMICA: UMA CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO-DA-ARTE POR MEIO 

DA ANÁLISE DE METADADOS DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

BARBARA VIANA; STEPHAN PAUL; FRANCISCO CARLOS LAJÚS JUNIOR; MARINEZ SCHERER 

Objetivo 

 Aplicação de uma análise de metadados de artigos científicos publicados sobre a Oceanografia Sísmica, de 

modo a caracterizar as particularidades desta frente científica definindo o estado-da-arte de alguns tópicos de 

interesse. 

 

Metodologia 

 Foi utilizado o pacote bibliometrix do RStudio como ferramenta para o tratamento dos metadados 

(adquiridos na base de dados Scopus) e posterior análise bibliométrica. 

 
Fluxo de trabalho para aquisição e análise de resultados. 
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Resultados 

  Além das estatísticas principais, foram levantadas informações associadas: aos prin-

cipais documentos e revistas, autores e redes colaborativas, órgãos financiadores, áreas de estudo e estruturas 

oceânicas, e levantamento das principais tendências apresentadas nos trabalhos mais recentes. 

Relação do número de publicações em cada revista, indicada nas etiquetas do gráfico, com seus 

respectivos fatores de impacto.  

Distribuição mundial dos locais de afiliação dos autores da ocea-

nografia sísmica. Maior densidade de autores 

representada por tons mais escuros de azul. 

Divisão dos trabalhos em três categorias prin-

cipais: (1) Processamento e/ou inversão, (2) 

simulações numéricas e /ou modelos sintéticos 

e (3) Estruturas oceanográficas. 
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Conclusões 

 Com isso, foi possível caracterizar as principais informações acerca de grupos de pesquisa e redes colabo-

rativas, projetos e financiamentos na área, locais de estudo no mundo, estruturas de interesse, principais fontes 

de publicação e finalmente as principais tendências encontradas dentro da Oceanografia Sísmica. 

Rede de colaboração entre os principais autores. As cores agrupam pesquisadores com maior interação. O 

tamanho das elipses representa quantidade de artigos. A espessura das linhas indica quantidade de trabalhos 

colaborativos entre os diferentes autores. 

Produção científica de 12 dos autores da base de dados. Quantidade de artigos publica-

dos por cada autor ao ano, desde 2003 a 2021.  

Texto completo em: 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225791 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/225791
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 No dia 14 de setembro a Profa. Marinez Scherer apresentou os resultados prelimina-

res do Projeto Mission Atlantic para todos os participantes do Projeto, representando 33 instituições de 14 países 

diferentes. Até o momento a metodologia aponta como as principais pressões no Oceano Atlântico do sul do Bra-

sil: bycatch, perda de espécies, lixo no mar e introdução de contaminantes. 

 Já no dia 22 de setembro foi realizada a oficina de apresentação dos resultados preliminares aos atores 

representantes dos setores identificados como responsáveis pelas principais pressões.  

 Participaram da oficina 40 pessoas, sendo 12 pesquisadores da equipe do Mission Atlantic e 28 convida-

dos dos setores da pesca, infraestrutura, gestão de águas, turismo, conservação, acadêmicos e ONGs. Os resulta-

dos preliminares do projeto foram validados pelos participantes e questões importantes de aprofundamento da 

pesquisa foram levantadas. 

 Também foram apontadas as questões 

que merecem atenção como a necessidade de 

desenvolvimento do Planejamento Espacial 

Marinho (PEM) no Brasil, o ordenamento de 

visitação em áreas protegidas marinhas, e o 

monitoramento da erosão costeira e da captu-

ra de recursos vivos marinhos pela pesca.  

Já em outubro a Profa. Marinez Scherer partici-

pou da Assembleia Geral 

do Projeto Mission Atlan-

tic, apresentando os principais resultados até o momento do estudo de caso: Plataforma 

Continental do Sul do Brasil. 

Notícias dos projetos 

Projeto Mission Atlantic 
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Projeto ATAGP 

Projetos 

 No contexto do Projeto Subsídios para avaliação da transferência da gestão das praias marítimas urbanas 

aos Municípios (ATAGP), no dia 11 de novembro a equipe LAGECI e FURG apresentaram os resultados da revisão 

e atualização dos manuais do Projeto Orla. A apresentação foi feita no contexto dos Webinários para o Curso de 

Formação de Facilitadores do Projeto Orla.  
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Eventos 

   XIV ENCONTRO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO 

   ENCOGERCO 

 O ENCOGERCO ocorre desde 1984, inspirando discussões sobre a gestão costeira e marinha no Brasil. O 

encontro ganha ainda mais representatividade com a definição da Zona Costeira como Patrimônio Nacional pela 

constituição e pela promulgação da Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ambas em 1988.  

Conforme a relevância temática foi tomando força, um grupo de pessoas e instituições interessadas na resolução 

dos problemas de gestão no litoral brasileiro fundaram, em 2001, a Agência Brasileira de Gerenciamento Costei-

ro (Agência Costeira). A Agência Costeira tem como missão atuar como um fórum de discussão independente 

para o fomento do desenvolvimento sustentável da costa brasileira e, nesse sentido, foi criado em 2011, o Fórum 

do Mar. 

 Desde 2002 Agência Costeira, assim como o Fórum do Mar desde 2017, vêm promovendo os Encontros 

Nacionais de Gerenciamento Costeiro (ENCOGERCO), reunindo técnicos das várias esferas da administração pú-

blica, pesquisadores acadêmicos e estudantes afeitos à gestão costeira e marinha.  

A participação da academia na organização desse evento sempre foi fundamental. E, desde 2017, o Laboratório 

de Gestão Costeira Integrada (LAGECI) da UFSC, vem atuando em parceria com entidades e outras universidades 

para manter a continuidade do evento.  

 Embora todas as prévias edições do evento foram realizadas no formato presencial, com duração de uma 

semana, o momento atual trouxe desafios e transformações. Assim a edição do XIV ENCOGERCO foi realizada no 

formato virtual e totalmente gratuita. 

 O LAGECI iniciou as discussões em fevereiro, para que o evento ocorresse ainda em 2021, promovendo 

reuniões entre instituições como GT-GERCO/ABEMA, Agência Costeira e Fórum do Mar. Estes encontros defini-

ram o cronograma e o formato do evento. Assim que o evento foi tomando forma, outras entidades como Painel-

Mar, ANAMMA, FURG, UNIFESP, GIZ, UNESP, passaram a integrar a equipe organizadora.  

 Ainda que os temas relacionados à gestão costeira e marinha são imensamente diversos e, um evento de 

tamanha grandeza impõe que sejam todos abordados, as 21 reuniões de alinhamento realizadas, definiram que o 

evento ocorresse durante o mês de novembro, em todas as terças e quintas-feiras, a partir das 17h. 

 A organização contou com aproximadamente 40 pessoas, trabalhando assiduamente de forma voluntária, 

além de contribuições indiretas. 

 Ao total, foram 08 dias de evento, sendo 13 Mesas de debates divididos em 06 dias, 01 dia de encontro 

para elaboração da Carta do Encogerco e 01 dia para consolidação da Carta do Encogerco  

https://encogerco.org.br/carta-aberto-do-xiv-encogerco/ 

 Foram 46 palestrantes e 13 moderadores, incluindo entidades como ANAMMA, FURG, UFRGS, UFRJ, GT-

GERCO ABEMA, Ministério Público Federal de Santa Catarina, OCEANA, Ministério do Meio Ambiente, Instituto 

Chico Mendes de Biodiversidade, Secretaria Especial de Pesca, Departamento de Ordena-

mento e Desenvolvimento da Pesca, Ministério do Turismo, Assessora da Comissão Nacional 

de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas, Fundação Florestal, Se-

cretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Fortaleza, Blutaparon 

Gestão Costeira, GEF-MAR, Plataforma Monitora EA,  PainelMar, FAO, Instituto TerraMar,  



 12 

 

Fórum de Comunidades Tradicionais, Fundação Grupo Boticário, WWF, CEMAVE – PB, SE-

DEST, OCEANICA, Bioma Brasil, NEMA, UNESP/CLP, IO-USP, Defesa Civil, Agência Costeira, 

ABEEólica, UFSCAR, IFRS, SECIRM, UFSC, Liga das Mulheres pelo Oceano, UNIVALI, Rede 

ODS Brasil, UNIFESP, IBDMAR. 

 Os temas que foram abordados envolvem o novo contexto de sustentabilidade glo-

bal, os desafios da gestão costeira, as fragilidades da agenda federal, turismo, pesca, gestão de praias, educação 

ambiental, participação social, áreas prioritárias para conservação, contribuições e boas práticas do terceiro se-

tor, ameaças ao bem-estar como erosão e poluição, geração de energia, economia azul, lei do mar, planejamento 

espacial marinho, agenda 2030 e Década do Oceano. 

 Todas as informações estão disponíveis nas redes sociais do XIV ENCOGERCO: 

http://encogerco.org.br/ 

https://www.instagram.com/encogerco/ 

https://www.facebook.com/Encogerco 

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

 

 

http://encogerco.org.br/
https://www.instagram.com/encogerco/
https://www.facebook.com/Encogerco
https://www.youtube.com/c/Encogerco
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 No dia 24 de novembro, o LAGECI participou da Jornada INFRA SC 2021 - Jornada 

técnica de infraestrutura, evento promovido pela Associação Catarinense de Engenheiros - 

ACE, que ocorre anualmente e aborda uma gama variada de temas. O pós-doutorando Francisco Veiga Lima re-

presentou do LAGECI no 3º seminário Náutica Floripa - Transporte Náutico, e ministrou uma palestra sobre Por-

tos, Clima e Adaptação. O pesquisador apresentou os principais riscos climáticos associados ao setor portuário no 

Brasil, e com especial enfoque aos portos catarinenses. Em sua fala, destacou a importância da identificação e 

planejamento de medidas de adaptação climática a serem implementadas pelo setor, bem como por comunida-

des costeiras. No leque de opções de adaptação, frisou da importância de se inserir no planejamento as Soluções 

baseadas na Natureza (SbN), como opção sustentável e geradora de diversos co-benefícios ao setor portuário e 

as comunidades do entorno. Como exemplo indicou a possibilidade da restauração de manguezais e ecossiste-

mas costeiros visando a proteção da linha de costa e área portuária de ondas de tempestade e da elevação do 

nível do mar, e ainda trazem benefícios indiretos através da captura de gases do efeito estufa, mitigando a mu-

dança do clima. 

INFRA SC 2021 - Jornada técnica de infraestrutura 
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Ecoando Ciência no Atlântico 

 No dia 17 de novembro, a Profª Marinez 

Scherer e a Me. Gabriela Sardinha participaram 

do evento “Ecoando Ciência no Atlântico”, pro-

movida pelo projeto AtlantECO, que busca com-

preender o microbioma do Atlântico, com foco 

nos impactos das mudanças climáticas e da polui-

ção no oceano. A série de palestras fez parte de 

uma série de port calls dos veleiros ECO e Tara, 

que percorreram a costa do Brasil ao longo dos 

últimos meses realizando pesquisa e atividades 

de divulgação científica. A intervenção das inte-

grantes do LAGECI abordou a interação entre ci-

ência, sociedade e políticas públicas. 
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 Em outubro a Profa. Marinez Scherer participou do evento A Importância do Plane-

jamento Espacial Marinho para o Desenvolvimento Sustentável, realizado pelo Consulado dos Estados Unidos de 

Porto Alegre, em parceria com o LAGECI, a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) e a Univer-

sidade da Califórnia, Santa Bárbara. 

A Importância do Planejamento Espacial Marinho para o Desenvolvimento 

Sustentável 

 Durante o XIV Encontro Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Geografia, que aconteceu 

nos dias 10 a 13 de outubro de 2021, as discentes, Sara 

Ferreira Ribas e Rita de Cássia Dutra, Doutorandas do 

LAGECI, apresentaram seus trabalhos de pesquisa na 

manhã do dia 13 junto ao grupo de trabalho GT25: Geo-

grafia Costeira e Marinha: Dinâmica, Conflitos, Planeja-

mento e Gestão, com a coordenação da professora Flá-

via Lins de Barros (UFRJ).  

 As apresentações versavam 

sobre os temas: dinâmica costeira, 

planejamento e gestão, possibili-

tando debate e troca de conheci-

mentos. Foi uma participação pro-

dutiva recebendo contribuições e  

XIV ENANPED 
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fortalecendo enlaces de pesquisa.  

 Estiveram presentes 16 participantes, contribuindo com perguntas e um acolhedor 

debate.  Sara F. Ribas apresentou o trabalho sobre: “Gestão Costeira Integrada: As Políticas 

Públicas de Ordenamento do Território do Litoral Paraná” e Rita Dutra apresentou resulta-

dos de sua pesquisa sobre “Danos e Prejuízos Econômicos Associados aos Desastres Natu-

rais na Zona Costeira de Santa Catarina/Sul do Brasil (1998 a 2020)”. 

 No dia 08 de setembro, Alessandra, in-

tegrante do LAGECI, apresentou seu trabalho 

produzido em parceria com Camila Segovia 

(doutoranda em Direito) no VIII Simpósio de 

Direito Internacional da Faculdade de Direito 

da UFC. O Tema do trabalho foi a Análise da 

Convenção de Montego Bay e da Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por 

Navios (MARPOL) no Brasil: Avanços e/ou re-

trocessos no âmbito da poluição por resíduos 

plásticos de fontes terrestres e fontes mari-

nhas.  

 No evento foram dis-

cutidos os avanços impor-

tantes com relação ao uso e 

descarte de plásticos peran-

te os documentos norteadores da regulamentação em áreas brasileiras. 

VIII Simpósio de Direito Internacional da Faculdade de Direito da UFC 
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 Carlos V. C. Weiss, pesquisador associado do 

LAGECI, participou como palestrante no “Congresso 

Acadêmico Internacional de Ciências e Tecnologias Ma-

rinhas (CICMAR)” no dia 29 de setembro de 2021. A 

palestra abordou sobre uma perspectiva global das 

oportunidades de desenvolvimento para os setores de 

aquicultura e energia renovável no âmbito marinho. 

CICMAR 

 No dia 23 e 24 de setembro a Profa. Dra. Marinez Scherer, foi convidada como palestrante do V Seminário 

Nacional de Gestão Integrada de Zonas Marinha Costeira. O tema apresentado foi “Gestão Sustentável de praias 

para impulsionar o turismo".  

 O Evento foi realizado pelo Ministério do Meio Ambiente do Peru, no âmbito de conduzir o desenvolvi-

mento de ferramentas, instrumentos e procedimentos para a Gestão Integrada de Áreas Costeiras Marinhas, atra-

vés da Diretoria Geral de Planejamento Territorial e Gestão Integrada dos Recursos Naturais 

O Seminário Nacional realizado na modalidade virtu-

al está disponível em https://fb.watch/8KO1HfnQSv/ 

V Seminario Nacional de Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras 

https://fb.watch/8KO1HfnQSv/
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 V Seminário em Ciências Marinhas Tropicais  

 O V SCMT aconteceu nos dias 1º e 2 de setembro de 2021 em formato on-line. A Gestão Costeira e Mari-

nha e Desenvolvimento Sustentável no Brasil é o tema da palestra de abertura, que foi proferida pela Profa. Ma-

rinez Scherer, com medição do vice coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais 

(PPGCMT), Prof. Fábio de Oliveira Matos. 

  A palestra pode ser acessada em:  

https://www.youtube.com/watch?v=OayxnmO_h8s&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=OayxnmO_h8s&t=1s
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Curso MareMoto: a invasão da cultura oceânica nas escolas 

 O curso no formato EAD com car-

ga horária de 48h, assistido pela douto-

randa Paula Martinez Falcão Pereira, teve 

como objetivo promover a reflexão sobre 

a cultura oceânica e meios de inseri-la 

nas escolas, com o público-alvo voltado 

para educadores e educadoras, do Brasil 

e de Portugal. O curso foi ministrado pe-

las professoras Nathalia Ghilardi e Juliana 

Imenis da Universidade Federal do ABC. 

 O curso contou com a presença 

de profissionais de diversas áreas e possi-

bilitou a troca de conhecimentos entre os 

participantes. Os conteúdos abordados 

no curso vão ao encontro dos objetivos 

da Década da ciência oceânica, que tem 

como um dos pilares centrais promover a 

cultura oceânica em espaços formais e 

informais de ensino até 2030, formando assim cidadãs e cidadãos mais conscientes e responsáveis com o presen-

te e o futuro do oceano.  

 Durante o curso foram explorados os mais de 44 conceitos que os 7 princípios da cultura oceânica agre-

gam, além de trazer exemplos de atividades educativas que incluem os conceitos para sem trabalhados nas esco-

las e demais espaços de ensino. Ao final do curso cada participante apresentou uma proposta de atividade edu-

cativa que foi avaliada por pares. Objetiva-se que após a avaliação das atividades estas componham um e-book 

de ações de educação para iniciativas de cultura oceânica. 
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Bancas defesa de Dissertação 

 No dia 10 de novembro foi realizada a banca de qualificação de Tese de Sara Ferreira 

Ribas, tendo como temática as políticas públicas de ordenamento do território do litoral paranaense, com título 

“Gerenciamento Costeiro e Governança: Um estudo de caso do litoral Paraná”. Participaram como membros da 

banca o Prf. Dr. Milton Asmus (UFSC, UFRG), o Prf Dr Davis Pereira de Paula (UECE) e a professora Marinez Sche-

rer (UFSC/LAGECI), dando início as 14 hr. A doutoranda fez a explanação (30min) sobre seu projeto de tese, justi-

ficativa, problemática, problema, hipóteses levantadas e os objetivos propostos dos quais a pesquisa pretende 

responder. Também foram expostas as etapas concluídas e as que devem suceder nos próximos meses. A banca 

apresentou apontamentos, considerações e contribuições, contribuindo com a pesquisa. De uma maneira geral, 

a banca foi muito produtiva, os apontamentos pertinentes e o projeto de tese foi considerado de relevância, sen-

do aprovado. 

Sara Ferreira Ribas 
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Bancas defesa de Dissertação 

 Profa. Marinez participou como co-orientadora da banca de defesa de mestrado de 

Silvio de Souza Jr. Servidor do ICMBio que defendeu a dissertação: Representatividade das províncias Biogeográ-

ficas marinhas em Unidades de Conservação do Brasil. 

Silvio de Souza Jr. 

 No dia 08 de novembro, ocorreu a defesa de mestrado de Gilberto Cunha, colaborador LAGECI, com o 

tema “A importância de uma história científica em quadrinhos para o engajamento de jovens no combate a mu-

danças climáticas”. A Profa. Dra. Marinez Scherer foi banca.  

Gilberto Cunha 
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 No dia 04 de maio de 2021, 
através do convite da jornalista Flo-
rence Goisnard da AFP, integrantes do LAGECI 
(Doutoranda Rita Dutra e os doutores Francisco Veiga Li-
ma, Fabrício Basílio e José Mauricio de Camargo) junta-
mente com o Professor Lindemberg N. Júnior (PPGG-UFSC) 
e o Diretor da Defesa Civil Municipal Luiz Eduardo Macha-
do, acompanharam a equipe de reportagem em visita às 
praias da Armação do P. do Sul e Morro das Pedras no mu-
nicípio de Florianópolis/SC. 
 Na visita foram expostos os efeitos dos processos 
erosivos sobre a faixa de praia e dunas e das residências 
localizadas sobre estes ecossistemas. Também foram de-
batidos os prós e contras da instalação de infraestruturas 
paliativas de contenção do avanço do mar e suas conse-
quências sobre os serviços ecossistêmicos, como balneabi-
lidade, espaço de lazer e alteração da paisagem da orla.  
 Foi indicada a necessidade de serem levantadas e 
discutidas pela administração pública, o uso de potenciais 
Soluções com base na Natureza (SbN), como recuperação 
de dunas, engordamento de faixa de praia, de modo a pre-
servar a linha de costa natural, assim como as infraestrutu-
ras privadas, com mínimo de alteração nos processos na-
turais da orla e com custos menos elevados para a munici-

palidade, se comparado às obras de engenharia tradicionais.  
 
Link: https://sg.news.yahoo.com/climate-frontline-erosion-rains-threaten-102717100.html?guccounter=1 

Link: https://view.afp.com/o-futuro-do-planeta/p/1  

Integrantes do LAGECI participam do editorial da Agence 

France Press (AFP) sobre a crise climática. 

https://sg.news.yahoo.com/climate-frontline-erosion-rains-threaten-102717100.html?guccounter=1
https://view.afp.com/o-futuro-do-planeta/p/1
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 Integrante do LAGECI UFSC, a doutoranda Rita Dutra esteve com as equipes das De-

fesas Civis de Florianópolis, Balneário de Camboriú e Barra Velha visitando a obra de alarga-

mento da orla da Praia Central de Balneário Camboriú no dia 08 de setembro. A equipe foi recebida pelo Enge-

nheiro PEDRO TOGNOZZI, gerente de contrato da DTA Engenharia LTDA.   

 A obra de alargamento é um consórcio de duas empresas, a brasileira DTA Engenharia e a belga Jan De 

Nul, com o custo de R$ 66,8 milhões, financiada com recursos públicos através da Caixa Econômica Federal. Se-

gundo o engenheiro Pedro Tognozzi a obra é um empreendimento grande e ao mesmo tempo muito complexo, 

trabalhando com equipamentos de ponta e com dezenas de profissionais especializados, 24 horas por dia e 7 di-

as por semana.  

 O canteiro de obra foi instalado na orla em março de 2021, já a obra de alargamento iniciou em 22 de 

agosto, e até atual data (08/09) já tinha alargado 1.250 metros de praia.  O alargamento iniciou na altura da Rua 

3.780 e até o momento já chegou próximo à Rua 4.500, com avanço médio de 70 metros de praia por dia. A 

quantidade de areia já trazida pela draga até atual data é de aproximadamente 700 mil metros cúbicos.  

 A areia nova chega à praia vinda da DRAGA GALILEO GALILEI, um moderno equipamento com bandeira 

Belga, construída em 2020, trabalhando com capacidade de carga de 18 mil metros  cúbicos por viagem, operado 

por uma tripulação especializada de 28 homens a bordo.  

 A obra prevê aumento da faixa de areia de 25 para 70 metros de largura, com o prazo de entrega no final 

em outubro de 2021, obedecendo todas as licenças e cumprindo os monitoramentos ambientais.  

Integrante do LAGECI UFSC visita à obra de alargamento da 

Praia Central de Camboriú 

Acompanhamento do 
engordamento da praia 
de BC. Universidade Fe-
deral de Santa Catarina 
(UFSC) 
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 O trabalho de sensibilização e divulgação da obra está sendo realizada através da 

distribuição de panfletos na orla e disposição de um canal (ao vivo) de monitoramento, com 

divulgação de boletins diários:  http://www.novapraiacentral.com.br/.  Maiores informações 

sobre o empreendimento, segue a Licença Ambiental Prévia 2739/2018 - IMA/SC - Plano 

Básico Ambiental das Obras de Alimentação da Praia Central de Balneário Camboriú, 2019. 

Disponível:   https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/EW7DC8WN.pdf    

 Informações divulgadas pela Prefeitura Municipal, a obra de alargamento permitirá a revitalização da 

praia central de Balneário Camboriú, incrementará o turismo, a valorização imobiliária, fomentará novos investi-

mentos, incentivará a geração de novos empregos e renda.  

 Segundo o Coordenador de Defesa Civil Municipal, Fabricio Pereira de Melo, a obra também tem uma 

preocupação com a proteção costeira e a redução de risco de desastres. A Praia Central de Balneário Camboriú 

apresenta históricos de registros de ocorrências de marés de tempestade/ressaca, erosão e inundação costeira, 

com transtornos à população. O alargamento contribuirá em muito para reduzir os impactos dos recorrentes 

eventos extremos. Segundo Melo a Defesa Civil Municipal vem acompanhando a obra desde o início e até o mo-

mento não apresentou problemas que necessitasse algum tipo de intervenção.  

 O coordenador da Defesa Civil de Barra Velha traz o seguinte relato: o alargamento da orla é um impor-

tante obra mitigatória, trazendo mais proteção e segurança à população. Segundo Elton Cunha uma obra de 

grande dimensão requer monitoramento constante e especial atenção a questão ambiental. A única restrição diz 

respeito ao retorno econômico e social tão alardeado pelo empreendimento, até que ponto beneficiará o con-

junto da sociedade e não criará mais impactos decorrentes de erros de planejamento urbano, com o agravante 

de ser financiado com recursos públicos.   

 Por fim, o coordenador da Defesa Civil de Florianópolis certificou que a obra de alargamento é uma im-

portante medida adaptativa e menos agressiva ao ambiente.  Machado acredita que o empreendimento na sua 

totalidade é muito positivo, trazendo qualidade ao balneário, conforto, espaço e segurança aos frequentadores, 

incrementando ainda mais a beleza cênica da orla, tornando-a mais atraente e bonita. Como também, fomentará 

ainda mais o desenvolvimento econômico da cidade e dos municípios do entorno.   

 

Pesquisadora do LAGECI (UFSC):  

Rita de Cássia Dutra 

Defesa Civil do Município de Bal. Camboriú/SC:  

Diretor da Defesa Civil de Bal. Camboriú: Fabricio Melo 

 Secretário Municipal de Defesa Civil:   

Elton Cunha; 

Secretário Municipal de Planejamento:  

Eng. Elvis Füchter  

Secretário Municipal de Desenvolvimento Industrial: 
Aldair Lenz Correia Nizer;  

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca:  

Alonso Freitas; 

 

Secretário de Obras:  

Alexandro Oliveira Soares 

Diretor da Defesa Civil Municipal:  

Luiz Eduardo Machado 

Gerente de Apoio e Assistência da Defesa Civil: 

 Alexandre Vieira 

EQUIPE TÉCNICA 

http://www.novapraiacentral.com.br/
https://www.bc.sc.gov.br/arquivos/licitacao/EW7DC8WN.pdf
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ENTREVISTA 

 A Sessão Entrevistas, traz relatos, experiências e narrações da vida e cotidiano dos estudantes e pesquisa-

dores envolvidos com a gestão costeira e marinha. 

 Nessa segunda edição da série apresentamos o Dra. Ana Liedke, que desde 2007 iniciou sua carreira de 

pesquisadora na zona costeira e marinha. 

 

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

Ana: Durante a minha infância, eu passava a temporada de verão no litoral do RS. Eram 3 meses por ano, ape-

nas! Cursei Ciências Biológicas e fiz mestrado com pesquisa de genética de peixes de água doce. Em 2007, após a 

conclusão da pós-graduação, eu vim morar em Florianópolis, na praia do Campeche. Entrei em contato com o 

Prof. Sergio Floeter (LBMM – UFSC) para seguir na pesquisa com peixes, porém dessa vez peixes marinhos. No 

mesmo ano, participei de um minicurso com a Profa. Marinez Scherer, sobre a zona costeira. Fiquei encantada 

com toda aprendizagem sobre áreas costeiras e marinhas, pois como minha graduação foi em Porto Alegre, não 

teve muita ênfase nesses ecossistemas. Logo, fiz curso de mergulho autônomo, comecei a pesquisar conectivida-

de genética de peixes recifais entre as ilhas ao redor de Florianópolis e trabalhar com ecologia alimentar. Ingres-

sei no Doutorado em 2009, quando tive a oportunidade de realizar diversas expedições científicas para observa-

ção do comportamento alimentar do peixe borboleta listrado (Chaetodon striatus). A área de 

distribuição dessa espécie vai do Caribe até Santa Catarina, portanto, as expedições foram em 

Porto Rico, Tamandaré-PE, Abrolhos-BA, Arraial do Cabo-RJ e Florianópolis-SC. Além dessas 

expedições, também participei de viagens científicas em Atol das Rocas- RN e Ilha da Trindade 

e Martin Vaz – ES. Fiz estágio "sanduíche" durante o doutorado, em Santa Cruz, Califórnia, 
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EUA, quando tive a oportunidade de realizar mergulhos autônomos em Monterey-CA, Ha-

waii e no Mar de Cortez- México. Essas experiências em diversas localidades, diferentes 

províncias biogeográficas, mares, e culturas, despertaram ainda mais o interesse em estu-

dos relacionados ao mar, visando também a educação ambiental e conservação para as 

futuras gerações.  

 

Pergunta: Como é a sua atuação profissional no momento? 

Ana: Atualmente sou pós-doutoranda no Projeto Mission Atlantic. No Brasil, temos dois estudos de caso, um da 

Plataforma Continental Sudeste-Sul (SBS) e outro de illhas oceânicas (Arquipélago de São Pedro e São Paulo, Ilha 

de Santa Helena e Ilha Ascensão). Os objetivos do Mission Atlantic envolvem a avaliação do impacto antrópico 

nessas áreas e propostas de novas políticas de desenvolvimento sustentável do Oceano Atlântico.  

 

Pergunta: O que acredita que foi a melhor experiência? 

Ana: Certamente, aqui destaco os mergulhos autônomos que as expedições científicas que realizei em diferen-

tes localidades, diferentes tipos de recifes e diferentes culturas, foram experiências para além da teoria que estu-

damos em sala de aula. Não menos importante, durante os 14 anos que tenho vínculo com a UFSC, aprendi mui-

to sobre trabalho em equipe, de forma colaborativa, não apenas no grupo de pesquisa do laboratório, mas com 

colegas de outras instituições nacionais e internacionais.   

 

Pergunta: Na sua visão, quais são os principais desafios e oportunidades para melhorar a qualidade da gestão 

costeira e marinha no Brasil? 

Ana: Para haver mudanças é necessário haver estudos, divulgação dos resultados para com autoridades respon-

sáveis por propor mudanças e uma capacidade de trabalho em equipe interdisciplinar. Existem muitos desafios, 

pois para as mudanças acontecerem, geralmente leva tempo, são processos lentos e graduais. Porém, reuniões 

recentes com autoridades de setores que têm bastante impacto no Oceano Atlântico que foram desenvolvidas 

através do projeto Mission Atlantic trouxeram à tona a abertura dos mesmos para que haja mudança para me-

lhorar e manter a qualidade ecológica da zona costeira e marinha do Brasil.  

 

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

sobre zona costeira e marinha? 

Ana: Siga seu sonho! Trabalhe com o que te proporciona satisfação. Dificuldades temos 

em todas as áreas, portanto, estude, faça contatos, tenha diferentes experiências profissio-

nais (estágios, congressos, seminários, cursos etc.  
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Agenda 

Próximos eventos 

Abril 

Gulf of Mexico Conference (GoMCon) 

25 – 28 de Abril  

Baton Rouge, Louisiana 

https://web.cvent.com/event/f677ed8c-31e0-415c-b600-62b6c02d76a6/regProcessStep1 

5th International Marine Protected Areas Congress  

23-30 de junho  

Vancouver, Canada 

https://www.impac5.ca/?sfw=pass1631608259  

Julho 

Nature-based Solutions in a Changing Climate 2022  

5 - 7 de julho  

University of Oxford 

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

16th International Littoral Conference 

12  - 16 de setembro  

Costa da Caparica - Portugal 

https://www.littoral22.com/ 

2022 

Junho 

Setembro 
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International Conference on Environmental Science and Geoscience ICESG 

4 e 5 de Novembro 

Cape Town - South Africa 

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

Outubro 

Coastal Hazards in Africa: processes, vulnerability and management 

28 e 29 de outubro  

(Local a ser definido)  

Novembro 

International Geographic Union Centennial Congress 

A definir 2022 

Paris 

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

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

