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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 pá-

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

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

em nosso papel de compartilhar nossos aprendizados e conhecimentos.  

   
 

Esperamos que gostem  
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Os portos marítimos estão expostos a diversos riscos costeiros, principalmente quando considerados os 

efeitos da mudança climática, devido à sua localização na interface terra-mar. A vulnerabilidade climática dos 

portos marítimos, está associada para além da robustez e desenho das suas infraestruturas, está também direta-

mente relacionada com a sua capacidade adaptativa. Um conjunto de políticas públicas, programas e ações de-

sempenha um papel importante no enfrentamento dos efeitos da mudança climática, em virtude do planejamen-

to e suporte à implementação de medidas de adaptação. Neste contexto, a pesquisa teve como objetivo identifi-

car e avaliar em que medida a temática de mudança do clima é abordada e incorporada pelas políticas de plane-

jamento portuário, de gestão das zonas costeiras e adaptação climática no Brasil.  

 

Inicialmente foi realizado um levantamento das políticas, planos, programas, normativas e documentos 

oficiais que abordam as temáticas de planejamento e gestão portuária, risco climático e adaptação, e gestão da 

zona costeira para o Brasil e o Estado de Santa Catarina. A pesquisa teve caráter multi-escalar, no qual 33 docu-

mentos foram selecionados, analisados e agrupados nos quatro níveis de gestão. Posteriormente foram avaliados 

quali-quantitativamente com base no cumprimento das metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das 

Nações Unidas (ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima).  

Figura 1—Escalas de gestão e 
atuação sobre portos, costas 
e clima, e a lisa de políticas e 
regulamentações avaliadas. 
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A análise demonstrou que o desempenho entre as diferentes escalas de gestão é 

substancial (Tabela 1). Os principais esforços concentram-se na escala nacional. Destacam-

se na temática de clima e adaptação o Plano Nacional de Mudança Climática (PNMC) e o Plano Nacional de Adap-

tação (PNA); no escopo portuário, a Agenda de Sustentabilidade do Ministério de Infraestrutura (MInfra); e no 

setor orçamentário, o Plano Plurianual (PPA). Já em relação a gestão da zona costeira, destacam-se dois instru-

mentos no escopo do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), o Plano de Ação para Zona Costeira 

(PAF) e ProCosta, no qual ambos estabelecem diretrizes para o monitoramento das mudanças climáticas e adap-

tação no litoral brasileiro. Contudo, somente o PAF teve ações devidamente implementadas. 

O PNA consolida-se como o principal instrumento nacional para engajar e estimular as atividades setoriais 

para o enfrentamento de metas e estratégias, levando em consideração os efeitos climáticos. O plano traz metas 

e diretrizes a serem abordadas e traduzidas para os níveis regional e local, bem como para as atividades setoriais. 

Assim, as políticas e planos atuais e disponíveis devem ser capazes de materializar as metas estabelecidas. Neste 

sentido, a Agenda de Sustentabilidade do MInfra aparece como importante diretriz setorial para institucionalizar 

o tema mudanças climáticas para toda a agenda de transportes, através de boas práticas e ações para minimizar 

os riscos climáticos. 

Quanto o nível de gestão estadual, apesar de Santa Catarina possuir uma Política Estadual de Mudanças 

Climáticas, não há indícios de medidas e ações de adaptação, apenas no que diz respeito à mitigação dos gases 

do efeito estufa. O instrumento orçamentário – PPA/SC obteve pontuação máxima, ao indicar financiamento pa-

ra melhor monitoramento climático (eventos extremos) e esforços para a proteção dos portos contra ameaças 

climáticas. 

De modo geral, a avaliação destaca a extrema fragilidade institucional em relação ao tema das mudanças 

climáticas em nível local. Há uma completa ausência de políticas, instrumentos e ações que reconheçam essa 

questão e promovam medidas de adaptação da infraestrutura portuária e territorial. Entre os 19 documentos 

levantados nessa escala, somente o PDZ do Porto de Itajaí contém ações e diretrizes explícitas e contínuas sobre 

planejamento e adaptação às mudanças climáticas. Os resultados destacam que a maioria 

das cidades portuárias e autoridades portuárias não consideram explicitamente os riscos cli-

máticos. Corresponde a este cenário uma possível baixa percepção dos efeitos climáticos so-

bre as instalações e operações portuárias, ou pelo fato de que nem sempre é claro quem é 

responsável pela resiliência de um porto. 
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Soma-se a este quadro o fato de nenhuma das licenças ambientais portuárias avaliadas indicarem a inclu-

são de aspectos climáticos em seus requisitos obrigatórios de regularização e gestão ambiental. Soma-se tam-

bém a ausência de indicadores de adaptação climática no Índice de Desempenho Ambiental - IDA da ANTAQ, que 

constitui o principal instrumento de avaliação do desempenho ambiental portuário.  

Os resultados da avaliação do conjunto de políticas e demais normativas, sugerem 

que, embora o Brasil tenha abordado efetivamente a questão climática através do PNA, a 

 

Tabela 1. Matriz com resul-

tados da avaliação da es-

trutura política e de gestão 

envolvendo os temas de 

adaptação climática, zona 

costeira e gestão portuária. 
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Texto completo em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352485522001050  

 

estrutura de gerenciamento costeiro e principalmente de planejamento e gestão portuária, 

permanecem incertos. As políticas costeiras existentes para fins de adaptação ao clima per-

manecem praticamente não implementadas, e as relacionadas ao setor portuário são base-

adas numa agenda recente, porém com diretrizes claras e robustas no âmbito nacional. 

Por outro lado, embora os impactos da mudança do clima sejam percebidos em escala local, os portos e 

cidades litorâneas brasileiras não têm demonstrado esforços institucionalizados para a adoção de ações de adap-

tação climática. Essa lacuna observada aponta para a necessidade de os formuladores de políticas aprimorarem o 

planejamento e a aplicação de medidas de adaptação em nível local, bem como promover a cooperação entre 

agências setoriais e multi-escalares. 

Este panorama geral permite ilustrar diversas oportunidades de atualização, redesenho e inovação acerca 

dos instrumentos de gestão costeira e portuária, para abordar e incorporar questões relacionadas ao clima. Nes-

te sentido, as soluções baseadas na natureza aparecem como uma abordagem fundamental, no qual permitirão 

auxiliar portos e cidades costeiras a se tornarem resilientes ao clima, contendo perdas socioeconômicas e deteri-

oração ambiental. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352485522001050
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O projeto Mission Atlantic tem como objetivo compreender os principais processos e componentes ecoló-

gicos do Oceano Atlântico e como estes interagem com as atividades humanas. Assim, busca-se entendê-lo como 

um grande ecossistema a partir de uma visão holística e sistêmica. Para isso, o projeto conta com o apoio do pro-

grama Horizon 2020, da União Européia, e mobiliza pesquisadores de 33 instituições em 14 países ao redor do 

Atlântico. 

A metodologia utilizada é a de Avaliação Integrada de Ecossistemas (IEA), uma estrutura para implemen-

tar uma gestão baseada em ecossistemas fundamentada em 5 etapas: escopo, desenvolvimento de indicadores, 

avaliação de ecossistemas, análise de risco e avaliação da estratégia de gestão. 

No Brasil, o projeto Mission Atlantic consiste em uma parceira entre a Universidade Federal de Santa Ca-

tarina, a Universidade de São Paulo e o Instituto de Estudos do Mar – Almirante Paulo Moreira da Marinha do 

Brasil. A área de estudo se encontra na Plataforma Continental Sul Brasileira e  cobre as ecorregiões do Rio  Gran-

de e do Sudeste do Brasil, conforme descrito pelas Ecorregiões Marinhas do Mundo  - MEOW (Spalding et al., 

2007). Estende-se do ponto mais meridional do Brasil (Chuí)  até o Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro (limite 

norte). O limite leste é definido pela profundidade, cobrindo a plataforma continental (profundidade <200 m) até 

a  linha de costa (Figura 2). 

Figura 2. Localização da 

área de estudo do Mission 
Atlantic  
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A equipe do Mission Atlantic está envolvida em diversas iniciativas.  Recentemente 

submeteu o artigo Under Pressure: an integrated assessment of human activities and their 

potential impact over the ecosystem components of the Southern Brazilian continental shelf" 

para ser publicado na Revista Frontiers  in Marine Science. No dia 30 de Junho de 2022, tive-

mos uma reunião para compartilhar o progresso e desenvolver planos do Mission Atlantic 

para o mapeamento do habitat bentônico. Em Agosto, teremos um Workshop com a equipe brasileira para dis-

cutir questões gerenciais, para organizar e processar os dados brutos da área de estudo. 

Para saber mais sobre o projeto Mission Atlantic acesse: 

https://missionatlantic.eu/  

O projeto Multi-Frame está relacionado com uma proposta de Abordagem de Avaliação para o Desenvol-

vimento Bem-sucedido de Sistemas Viáveis de Multiuso Oceânico, o qual reúne um grupo multidisciplinar de 7 

países e de quatro continentes visando desenvolver, testar e otimizar uma estrutura comum para avaliar a sus-

tentabilidade de soluções de múltiplos usos para o ambiente marinho. O Multi-Frame terá como principal resul-

tado um conjunto de ferramentas analíticas para auxiliar gestores na organização do espaço marinho através da 

consideração de múltiplos usos, minimizando ou mitigando os impactos negativos e promovendo uma distribui-

ção equitativa dos possíveis benefícios. 

O compromisso por parte do Laboratório de Gestão Costeira Integrada da UFSC é desenvolver a análise 

de múltiplo uso a partir da compatibilidade entre a pesca artesanal e o turismo de base comunitária (TBC) junto à 

Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé (RESEX do Pirajubaé). O TBC é uma atividade recente dentro da reser-

va, possuindo ainda inúmeros desafios para sua plena consolidação. 

No momento, para realizar uma análise conjunta de ambas as atividades, estão sendo feitas entrevistas 

com os stakeholders relacionados a essas atividades desenvolvidas na RESEX do Pirajubaé, visando elencar como 

o TBC pode auxiliar na manutenção do estilo de vida e cultura dos pescadores. 

Em síntese, o estudo visa indicar elementos gerais a serem considerados na vinculação do turismo com a 

pesca artesanal, de maneira a ampliar o benefício socioeconômico e manter a sustentabilidade do ambiente ma-

rinho. 

Para saber mais sobre o projeto Multi-Frame acesse:  

https://www.submariner-network.eu/multi-frame 

https://missionatlantic.eu/
https://www.submariner-network.eu/multi-frame
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O projeto MUBRSea – Multi-use possibilities in the Brazilian Sea foi finalizado no 

mês de maio de 2022. A primeira etapa do projeto buscou identificar zonas potenciais, na 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil, para o desenvolvimento das atividades de ener-

gia eólica, energia das ondas e aquicultura, bem como as possibilidades de multiuso entre esses setores. Os prin-

cipais produtos, referente a essa etapa, encontram-se na plataforma WebSIG: https://mubrsea.glitch.me/. 

A segunda etapa do projeto teve como objetivo analisar as interações e inter-relações conflituosas e de 

sinergia entre a possibilidade de implementação dessas atividades e os usos existentes na ZEE do sul do Brasil. 

Vinculado ao projeto, o aluno de graduação em oceanografia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Júlio César Medeiros, desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso que será apresentado em julho de 2022. 

Entre os principais produtos está o Índice de Compatibilidade Espacial (ICE), desenvolvido para identificar a com-

patibilidade entre as zonas potenciais para o desenvolvimento de atividades emergentes (i.e. energia eólica, 

energia das ondas, aquicultura e mineração) e zonas com usos existentes na área de estudo (Figura 3). 

Figura 3. Índice de Compatibilidade Espacial (ICE) para a zona identificada como potencial para: a) energia das ondas, b) ener-
gia eólica, c) aquicultura e, d) mineração. Valores altos (cores frias) representam maior compatibilidade entre atividades emergentes e 

existentes (possível sinergia), ao passo que valores baixos (cores quentes) expressam menor compatibilidade (potencial conflito).  

https://mubrsea.glitch.me/
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Entre os dias 4 e 8 de abril, os membros dos Times de Pesquisa-Ação do Programa Horizonte Oceânico 

Brasileiro (HOB) levaram suas demandas para Brasília, juntamente com o Time Executivo do PainelMar. O evento 

contou com 17 pessoas de todo o Brasil, dentre as quais as pesquisadoras colaboradoras do LAGECI Mariana Paul 

de Souza Mattos e Alessandra Pfuetzenreuter. Ambas desempenham o papel de anfitriãs dos Times “Pesca Sus-

tentável” e “Política e Governança Internacional Marinha”, respectivamente. 

As pesquisadoras participaram juntamente com a comitiva de reuniões sobre a Década do Oceano na Co-

ordenação-Geral de Oceano, Antártica e Geociências do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações; o Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia e Inovação; sobre o Planejamento Espacial Marinho na Secretaria da Comissão Intermi-

nisterial para os Recursos do Mar - SECIRM (Marinha do Brasil); sobre o Projeto Político Pedagógico da Zona Cos-

teira e Marinha junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no Ministério do Meio Ambi-

ente; e sobre a gestão pesqueira nacional na Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pe-

cuária e Abastecimento. Além disso, foram realizadas visitas ao Congresso Nacional para conhecer o funciona-

mento do Poder Legislativo e visitas a parlamentares de ambas as casas, onde foram discutidas pautas relaciona-

das à proteção da zona costeira brasileira, do espaço marinho e de suas comunidades tradicionais.  

Um dos pontos altos da semana foi, em que foram lançados produtos elaborados sob o protagonismo de 

jovens lideranças com o intuito de estimular a transformação de injustiças socioambientais no litoral do Nordeste 

brasileiro.  

Os participantes ainda participaram 

da cerimônia de encerramento do 

Projeto Pesca & Conflitos e estiveram 

presentes na edição 2022 do Acam-

pamento Terra Livre, que reuniu mais 

de 200 povos indígenas pela defesa 

de seus direitos e espaços de partici-

pação. O “HOB vai a Brasília” é parte 

da preparação para o V Seminário 

Inter-Redes, que ocorrerá nos próxi-

mos meses também em Brasília. A 

relatoria colaborativa desta ação po-

de ser acessada clicando em https://

painelmar.com.br/hob-vai-a-

brasilia/ .  
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Angela Colina e Paula Pereira participaram do Marina Week 2022, que ocorreu entre 

os dias 1 a 5 de junho na cidade de São Paulo-SP, apresentando para uma turma de alunos 

do ensino fundamental de cerca de 30 crianças uma proposta de barco escola para o Brasil 

reunindo os conhecimentos de navegação e cultura oceânica. 

No mês de março a Professora Marinez Scherer foi treinadora no curso sobre Integração dos serviços 

ecossistêmicos no planejamento e gestão urbana em duas cidades no México, Los Cabos na Baja California Sur e 

na cidade de Chetumal, na costa leste. Participaram dos cursos gestores, representantes da sociedade civil orga-

nizada, empresários e acadêmicos.  

Curso em Los Cabos  
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Fotos do curso em Chetumal  
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Professora Marinez Scherer foi treinadora no Curso Blue Planning in Practice (BPiP) 
em Victoria/BC, Canadá de 06 a 10 de junho de 2022. Muito aprendizado!  
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Aconteceu em Brasília, entre os dias 31 de maio e 02 de Junho, o All-Atlantic Ocean Research Forum de 
2022. O evento, que é uma iniciativa da All-Atlantic Ocean Research Alliance (AANCHOR), foi dividido em duas 
etapas: uma para divulgar as iniciativas de pesquisa que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da rede e, outra, de 
caráter estritamente governamental.  

Durante o evento científico, pesquisadores de diversos países tiveram a oportunidade de compartilhar o 
importante trabalho que vêm realizando no Atlântico, colaborando para co-criar soluções inovadoras para os de-

safios atuais e trabalhando para uma pesquisa mais 
cooperativa e sustentável. Além disso, ocorreram al-
guns eventos paralelos, nos quais a comunidade cientí-
fica pode discutir diretrizes para 
futuros esforços de pesquisa, fo-
cando nas prioridades elencadas 
na All-Atlantic Declaration.  

Professora Marinez Scherer participou como 

palestrante do I Encontro da Costa e do Mar 

no dia 13 de maio na Universidade de Açores / 

Ilha de São Miguel.  Também estiveram pre-

sentes parceiros do LAGECI como a Dra. Hele-

na Calado (organizadora, Univ. Açores), o Dr. 

Carlos Silva (Univ. Nova de Lisboa), Dr. Javier 

Sanabria (Univ. de Cádiz), Dr. Will McClintock 

(Univ. da Califórnia, Santa Bárbara) e o MSc 

Mario Caña (Grid Arendal), além de pesquisa-

dores, acadêmicos e gestores portugueses.  
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No dia 21 de junho o LAGECI recebeu a presença da gestora do Parque Estadual do Rio Vermelho 

(PAERVE), Adriana Nunes. A oportunidade foi marcada por um bate-papo descontraído e importante para  que 

os integrantes pudessem conhecer um pouco do que têm sido desenvolvido nesta Unidade de Conservação 

(UC) costeira. 

Adriana é bióloga formada na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e possui mestrado em En-

genharia Ambiental pela mesma Universidade. Servidora do Instituto do Meio Ambiente (IMA) de Santa  Catari-

na desde 2006, Adriana tem vasta atuação no setor público voltado à políticas de conservação e preservação do 

meio ambiente. Desde 2018, ela encontra-se como gestora do PAERVE e foi uma das principais responsáveis 

pela formulação e aprovação do Plano de Manejo da UC.  

Em sua palestra, Adriana apresentou algumas das principais atividades desenvolvidas durante sua ges-

tão e compartilhou um pouco de seu cotidiano de trabalho. Dentre as principais realizações estão: a melhoria 

de infraestrutura de segurança e acesso à praia, a implantação de um programa de recuperação das restingas e 

programas de fomento para laboratórios de pesquisas associados. Além disso, ela  demonstrou quais ações de 

uso público o PAERVE têm desenvolvido, com destaque para as atividades de educação ambiental e do “Projeto 

Monitoramento Mirim Costeiro”, que envolve crianças e jovens das escolas da região no monitoramento da 

praia  do Moçambique, que fica no interior do Parque.  

Outra atividade que mereceu destaque durante a conversa foi a implementação de um totem do proje-

to “Coast Snap”, fruto de uma parceria entre o PAERVE e o Laboratório de Oceanografia Costeira, sob coorde-

nação do Professor Pedro Pereira (UFSC). O objetivo do Coast Snap é envolver os visitantes no monitoramento 

da linha de costa através de uma série de fotos enviadas pelas redes sociais. Assim, a equipe 

gestora pode avaliar a dinâmica da linha de costa e propor medidas de gestão mais efetivas 

para o ecossistema de praia e restinga.  

Por fim, Adriana comentou que alguns projetos têm ajudado a dar visibilidade ao ecos-

sistema do Rio Vermelho, que encontra-se na área de amortecimento da UC e dá nome ao 
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Parque. Mereceu destaque a websérie "A Voz do Rio Vermelho", produzido pelo projeto 

“Coalizão pelo Rio Vermelho”, com apoio do Instituto “Aprender Ecologia” e da  

“Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)”.  

 

Para saber maiores informações sobre o Coast Snap visite: 

www.instagram.com/coastsnapsc/ 

 

Conheça também a iniciativa “Coalizão pelo Rio Vermelho”: 

 https://www.coalizaoriovermelho.org.br/home 

 

E assista a websérie “A Voz do Rio Vermelho” no link: 

 https://youtu.be/Lj3cnRBC_iA 

 

http://www.instagram.com/coastsnapsc/
https://www.coalizaoriovermelho.org.br/home
https://youtu.be/Lj3cnRBC_iA
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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  

Ecosystem Services Partnership Conference  

10 a 14 de outubro 

Grécia / híbrido (online e presencial) 

https://www.espconference.org/europe22 

XIX Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar (COLACMAR) 

19 a 23 de setembro 

Panamá 

https://colacmar.org/ 

https://www.littoral22.com/
https://chia2020.wixsite.com/chia
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IV Simpósio Brasileiro de Geologia e Geofísica Marinha 

07 a 09 de novembro 

Salvador/ BA 

https://ivsbggm.com.br/ 

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 

5th International MSPforum  

21 de novembro  

Barcelona—Espanha 

Inscrição no evento 

https://unesco.us15.list-manage.com/track/click?u=75c69bf185fb2be069850f6ee&id=2ff1106deb&e=fc292cc478

