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  Quem somos

O Laboratório de Gestão Costeira Integrada da UFSC - LAGECI - se dedica a projetos e 
pesquisas que visam o planejamento e gestão da zona costeira e marinha, com foco em serviços 
ecossistêmicos, governança costeira, áreas protegidas, gestão de praias, vulnerabilidade 
costeira, redes de intercâmbio regionais, nacionais e internacionais. Trabalhamos em parceria 
com diversas instituições e universidades nacionais e internacionais (Argentina, Uruguai, 
Espanha, Portugal). Projetos e publicações podem ser visualizados na página 
http://lageci.paginas.ufsc.br.



PESQUISA
PRODUÇÃO CIENTÍFICA*

Identificação e Mapeamento de Ecossistemas Costeiros e 
seus Serviços em São Francisco do Sul/SC

LIMA, A. S.; FIGUEIROA, A. C. ; LIMA, F. V. ; SCHERER, M.E.G. 

Metodologia 

Resultados 

Objetivo
O objetivo da pesquisa consiste na identificação e mapeamento dos 
ecossistemas costeiros do município de São Francisco do Sul e pela 
análise de seus SE, como geradores de bem-estar social. análise de seus 
serviços ecossistêmicos.

Conclusão

LIMA, A. S.; LIMA, F. V. ; SCHERER, M.E.G . Identificação e mapeamento de 
ecossistemas costeiros e seus serviços em São Francisco do Sul/SC. In: Lidriana de 
Souza Pinheiro; Adryane Gorayeb. (Org.). Geografia Física e as Mudanças Globais. 
1ed.Fortaleza: Editora UFC, 2019, v. , p. 4-.

Realização das seguintes etapas: fotointerpretação e vetorização 
manual; validação em campo; elaboração de uma matriz para 
descrição dos respectivos serviços ecossistêmicos e benefícios 
associados, com base na Classificação Única Internacional dos Serviços 
Ecossistêmicos (CICES).

Foram identificados 12 ecossistemas (8 em meio terrestre e 4 em meio aquático), resultando em um 
total de 24 serviços ecossistêmicos para a área de estudo. Os ecossistemas responsáveis por oferecer o 
maior número de serviços e benefícios foram: manguezal e baía, seguidos pela floresta de encosta e 
restingas (ambas formações da Mata Atlântica). Com relação aos serviços ecossistêmicos destacaram-se 
o balanço hídrico (2.2.1.3) e a ciclagem de nutrientes (2.2.4.1) oferecidos por dez ecossistemas e os 
serviços culturais de paisagem (3.2.1.4), desenvolvimento cognitivo (3.1.2.1) e educação ambiental 
(3.1.2.2) oferecidos por todos os ecossistemas mapeados.

São Francisco do Sul apresenta uma grande variedade de ecossistemas, com remanescentes da “Mata 
Atlântica” representando mais de 40% da totalidade do município, que vem resistindo às diversas 
pressões do meio urbano, industrial e especialmente do portuário. A visão sistêmica, a qual é aplicada 
em trabalhos de autores como Odum (1997) e De Groot et al. (2002) e Haines-Young, R. e Potschin, 
M.B., (2018) preenche uma lacuna no processo de compreensão do meio, pois permite que o conjunto 
de relações entre ecossistemas e a ação antrópica sejam compreendidas com mais clareza. Os 
ecossistemas são espacialmente explícitos e, portanto, facilmente mapeáveis quando da utilização de 
técnicas corretas para tal fim. No entanto, os SE apresentam diferentes escalas espaciais e temporais, 
áreas de pressão, demanda e fluxos, fazendo com que esta seja uma tarefa mais complexa (MAES, 
2017).

 Mapa de ecossistemas de São 

Francisco do Sul
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 *Para saber mais sobre as produções científicas do LAGECI acesse: http://lageci.paginas.ufsc.br



EVENTOS

Marine Spatial Planning Fórum - MSPForum

19 a 21 de novembro

Mar Del Plata, Argentina

O LAGECI esteve presente apresentando seus trabalhos além 
de participarem do VIII Seminário Ibero Americano sobre 
"Manejo Integrado de Espacios Costeros y Marinos: 
vinculando el conocimiento con el desarrollo territorial 
costero-marino en línea con los ODS. Os  trabalhos 
apresentados foram: "Caracterização da Base Ecossistêmica 
para Gestão Portuária: Um Estudo de Caso no Complexo 
Estuarino de Paranaguá" dos autores: Julliet Correa da Costa, Jaqueline 
Andrade, Alessandra Pfuetzenreuter, Sereno Duprey Diederichsen, Sara 
Ferreira Ribas; "Gestão das Zonas Costeiras e As Políticas Públicas de Pontal 
do Paraná: Um diagnóstico" dos autores: Sara Ferreira Ribas; Lafayette 
Costa Neto; Manoela Moreira de Souza; Ariadne Erdosi Teixeira; Daniel Andric Malandrin; "Projeto Orla e 
Termo de Adesão de Praias: onde podemos melhorar?" dos autores Alessandra Pfuetzenreuter e Marinez 
Scherer, e "Programa De Visitação E Conservação Da Ilha Do Campeche Como Agente De Educação 
Ambiental E Patrimonial" dos autores: Gabriela Sardinha, Marinez Scherer e Milton Asmus. Dentre as 
atividades apresentadas foram: Mesas Redondas: Ciência e Áreas Marinas Protegidas: tensões entre a gestão 
e a geração de conhecimento; IBERMAR e PROPLAYAS; Invasões biológicas marinas; Problemática 
Pesqueira en el atlântico Sul; Red Latino Americana de Acidificação do Oceano (LAOCA); Cooperação 
Internacional oceanográfica e Bco. Burdwood. Foram desenvolvidas as excursões ao navio oceanográfico, 
do programa oceanográfico ARA Austral, que é um navio de pesquisa operado pelo Serviço de Hidrografia 
Naval. No ultimo dia do evento foram realizadas duas saídas de campo: Mar de Chiquita e Falésias. 

XVIII Congresso Latino Americano de Ciências do Mar - XVIII 
COLACMAR

Participação em Evento

Internacionais

4 e 8 de novembro

Riga, Letônia

25 a 27 de novembro

A Profa. Dra. Marinez Scherer, representando o LAGECI,  participou da quarta edição 
do Marine Spatial Planning Fórum (MSPForum) na cidade de Riga, Letônia. Nesta 
edição o tema foi: "Global Meets Regional". O MSPForum ocorreu conjuntamente 
com o 3º Fórum do Mar Báltico e teve como principal objetivo promover cooperação 
transnacional em Planejamento Espacial Marinho (PEM) e realizar o intercâmbio de 
boas práticas desde uma perspectiva global e regional. Mais de 300 pessoas 

participaram dos eventos, de vários países. 

Universidade de Cádiz, Espanha

Mestrado em Gestão Integrada de Áreas Litorais/ Universidade de Cádiz/ 
Espanha

A Profa. Dra. Marinez Scherer ministrou aulas no mestrado em Gestão 
Integrada de Áreas Litorais, na Universidade de Cádiz, Espanha. Marinez 
participa deste mestrado desde 2005 e anualmente apresenta aos alunos 
temas relacionados à gestão costeira no Brasil e casos Australianos. 
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EVENTOS
Participação em Evento

18 a 22 de novembro 
Santa Marta, Colômbia

Curso de Áreas Marinhas Protegidas

Gabriela Sardinha, integrante do LAGECI, participou do Curso de 
Áreas Marinhas Protegidas, promovido pelo Comitê 
Oceanográfico Internacional (COI/Unesco) em parceria com o 
Instituto Nacional de Investigações Costeiro-Marinhas (Invemar), 
promoveu uma série de trocas e aprendizados entre 20 
profissionais da América Latina e do Caribe, de 12 nacionalidades distintas. Durante o curso foram 
abordados temas como o contexto internacional e regional para as áreas marinhas protegidas (AMPs); 
conceitos chaves, desenho e criação de AMPs; monitoramento; planejamento e gestão; assim como temas 
transversais ao manejo destas áreas, como sustentabilidade financeira, turismo e pesca sustentável.

Internacionais

Nacionais

Centro de Filosofia e Ciências Humanas, UFSC, Florianópolis, SC

Rita de Cássia Dutra, integrante do LAGECI, participou do SELIGeo, que 
trouxe como debate as múltiplas abordagens sobre atuação na 
licenciatura em geografia, estabelecendo um espaço de debate, reflexão e 
compartilhamento de experiências na formação de docente, com 
propostas inovadoras para discutir a educação geográfica por meio da problematização e inserção de temas 
da atualidade.

05 de novembro

Espaço Bambo, Brasília, DF

A convite da GIZ (Cooperação alemã para o meio ambiente) o 
curso "Uso de Serviços Climáticos para reduzir riscos em 
investimentos em infraestruturas", que incluiu o Treinamento para 
Treinadores (ToT) e Trainee sobre a temática. O membro do 
LAGECI, Dr. Francisco Veiga Lima participou em ambos 
treinamentos, no qual foram abordadas as problemáticas 
relacionadas as vulnerabilidades às mudanças do clima para o 
desenvolvimento de projetos de infraestrutura, como portos e 
demais estruturas costeiras, bem como a demanda por medidas de 

adaptação para estruturas já em operação, expostas ao aumento do nível do mar, ressacas e demais 
fenômenos naturais. O entendimento sobre tais aspectos, através da inclusão de informações, 
conhecimentos e análise de dados climáticos são urgentes e fundamentais para a tomada de decisão no 
âmbito do planejamento costeiro , de modo a evitar danos sobre as estruturas e a vida humana, 
fortalecendo a resiliência das cidades no Brasil.

 

Uso de Serviços Climáticos para reduzir riscos em investimentos em 
infraestruturas

04 a 8 de novembro 

SELIGeo – Seminário de Licenciatura em Geografia: abordagens 
múltiplas
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EVENTOS

07 a 08 de novembro 

Rio de Janeiro, RJ

7 Oficina de Estadual Interinstitucional Capacitação de Gestão de Praias 
e Orlas João Pessoa 

A oficina tem como objetivo auxiliar os gestores municipais na resolução 
de conflitos nas áreas costeiras. No evento foi apresentado as 
responsabilidades das instituições federais com relação a zona costeira, 
bem como as responsabilidades dos municípios. Alessandra Pfuetzenreuter 
e Profa. Dra. Monica Costa, apresentaram o Projeto que vem 
desenvolvendo em parcerias com os laboratórios, (LAGECI, LEGECE e 
GAIGERCO) incentivando os municípios na adesão do Termo de Gestão 
de Praias.

Planejamento Espacial Marinho - PEM da Amazônia Azul

A Profa. Dra. Marinez Scherer e Vitor Alberto de Souza, integrantes 
do LAGECI, participaram do evento coordenado pela Marinha do 
Brasil, e contou com especialistas nacionais e internacionais sobre 
Planejamento Espacial Marinho (PEM). O evento serviu para a 
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), 
coordenada pela Marinha, compartilhar as iniciativas que estão 
sendo planejadas e desenvolvidas no tema. Durante as 

apresentações, os palestrantes expuseram as bases conceituais do PEM como política pública, além de 
compartilharem experiências internacionais de sucesso da aplicação deste instrumento, como no caso de 
Portugal e Suécia. Este evento foi uma grande oportunidade para engajar os diferentes setores que devem 
compor um processo de PEM, como os órgãos governamentais, academia e setor privado.

07 a 08 de novembro 

MPF, João Pessoa - PB

Participação em Evento

III Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial Sustentável

06 a 08 de novembro
UFPR, Matinhos, PR

O LAGECI participou do evento apresentando seus trabalhos "O 
Potencial De Integração do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 
de Santa Catarina com o Plano de Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Cubatão, Madre e Bacias Contíguas/SC" dos 
autores: Jaqueline Andrade e Ricardo de Geroni; "Caracterização da 
Base Ecossistêmica para a Gestão Portuária no Complexo Estuarino de 
Paranaguá (CEP)" dos autores: Julliet Correa da Costa, Jaqueline Andrade, 
Alessandra Pfuetzenreuter, Sereno DuPrey Diederichsen, Sara Ferreira Ribas. 
Os temas debatidos foram: A construção do território brasileiro; A Base 
produtiva brasileira; Desenvolvimento territorial sustentável e Democracia e 
desenvolvimento sustentável.
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EVENTOS
Participação em Evento

11 a 12 de novembro 

O evento contou com a participação de várias entidades federais e 
estaduais, que se disponibilizaram para atender os municípios e 
orientar como também consolidar os assuntos relacionados à fauna, 
flora e gestão costeira. Alessandra Pfuetzenreuter e Profa. Dra. 
Monica Costa apresentaram o andamento dos documentos que 
serão disponibilizados aos municípios para auxiliar na elaboração do 
Plano de Gestão Integrada, que deve ser elaborado pelos municípios, que fizerem a adesão ao Termo de 
Gestão de Praias.

Natal , RN

Reuniao Defeda Civil de Santa Catarina

8 Oficina de Estadual Interinstitucional Capacitação de Gestão de 
Praias e Orlas Natal

28 de novembro
Sede da Defesa Civil, Florianópolis, SC

O Grupo de Estudos de Desastres Naturais - GEDN/UFSC e 
Laboratório de Gestão Costeira Integrada se reuniram com a Defesa 
Civil do Estado de Santa Catarina para buscar apoio para liberação 
dos dados do S2ID para atualização do Atlas dos Desastres de Santa 
Catarina - Versão 2010-2020.
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2019 foi um ano intenso para o LAGECI, crescemos como grupo e como pessoas, geramos conhecimento, 
criamos parcerais, disseminamos informação. Foram muitas ações ligadas à gestão costeira e agradecemos a 
todos os colaboradores por proporcionar tamanho aprendizado. 
O ano chega ao fim, momento para pensarmos um pouco sobre a vida, lembrar das maravilhas que temos, 
agradecer e planejar os próximos passos. Toda nova etapa deve ser comemorada, pois, ganhamos uma 
ótima oportunidade de continuar a dar o nosso melhor. Que este novo ano chegue despertando muita 
coragem, para que possamos dar continuidade a este trabalho e aumentar ainda mais nossa parceria. Mas 
por agora, é momento de aproveitar, de juntar a família e amigos para celebrar o final de ano.

Boas Festas!!!



AGENDA

Próximos eventos
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2020

4 a 16 de dezembro

Universidade Federal de Pernambuco

Dezembro

11 a 14 de dezembro

IX SAPIS-Seminário Brasileiro sobre Áreas 
Protegidas e Inclusão Social – IV ELAPIS-
Encontro Latino Americano sobre Áreas 
Protegidas e Inclusão Social

Simposio Internacional de Manejo Integrado y 
Gestión Ambiental

Cuba

Ocean Governance for Sustainable Marine 
Ecosystems

Fevereiro

16 a 21 fevereiro 

Fórum de Pesquisa do Oceano Atlântico
06 a 07 de fevereiro
Bruxelas

Bremen, Germany

Salvador, BA

IV Seminário Nacional Espaços Costeiros-IV SEC

Março

3 a 6 março 

Marine Socio-Ecological Systems  

Japão

Maio

26 a 28 de maio
Barcelona, Espanha

25 a 29 de maio

Innovate4Climate

21 a 25 de junho

XI Congreso Español y I Congreso 
Iberoamericano de Biogeografía

Santander, Espanha

Junho

IUCN World Conservation Congress 
11 a 19 de junho
Marseille, França

6th International EcoSummit

Gold Coast, Queensland, Australia

22 a 25 de junho

Outubro

Tercera Convención Internacional Geografía, 
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial 
05 a 09 de outubro
Universidad de La Habana, Cuba

Our Coastal Futures - Gold Coast
19 a 22 de outubro
Austrália
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