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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

 COSTA, J. C.; ANDRADE, J.; PFUETZENREUTER, A.; DIEDERICHSEN, S. D.; RIBAS, S. F..

De acordo com a metodologia desenvolvida por Asmus et al. (2018) foram identificados 6 sistemas ambientais dominantes 

que dão suporte de diferentes maneiras à atividade portuária no Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP): Estuário; 

baías/enseadas (mata ciliar, manguezal, marisma planos intermareais); Zona de profundidade intermediária; Canais 

naturais e dragados; Zona costeira adjacente (mar); Sistema urbano. Na análise dos serviços ecossistêmicos, de acordo com 

a sua classificação – suporte, provisão, regulação e cultural – todos eles aparecem ligados de modo direto à atividade 

portuária no CEP. A categoria de suporte apresentou o maior destaque em número de serviços, 5 (cinco), visto que ocorre 

em todos os sistemas. A confecção de uma "Matriz de Ecossistemas e Serviços" (MES) exclusiva para a atividade portuária 

permite visualizar a conexão direta deste setor com os sistemas ambientais no CEP, o uso que este faz dos sistemas 

ambientais e como utiliza os serviços ecossistêmicos (benefícios) e atores beneficiários. Para compreender a gestão do CEP, 

levando em conta a caracterização da base ecossistêmica, foram levantados os principais instrumentos, normativas e 

serviços a eles relacionados. Ao total, foram identificadas 33 políticas e instrumentos normativos em nível federal, 14 em 

nível estadual e 2 em nível municipal, totalizando 49 normativas. Em 27 normativas, são encontrados pelo menos três 

serviços ambientais, de acordo com sua classificação, identificados para essa área. 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA*

 Caracterização da base ecossistêmica para a gestão portuária no Complexo 
Estuarino de Paranaguá (CEP) 

Resumo

 O presente artigo caracterizou a base ecossistêmica que fornece suporte à atividade portuária no Complexo Estuarino de 

Paranaguá (CEP), a partir da identificação dos seus principais serviços ecossistêmicos, sua relação com o sistema portuário e 

o CEP. Para isso, aplicou-se uma metodologia que, consiste em um roteiro proposto para subsidiar iniciativas de gestão com 

base ecossistêmica. Neste contexto, foram identificados os sistemas ambientais da região como unidades de gestão; bem 

como os serviços ecossistêmicos e os riscos decorrentes de diferentes impactos ambientais. Como resultados, apresenta-se a 

Matriz de Ecossistemas e Serviços e a aplicação de um Modelo DPSIR, com base ecossistêmica onde são organizadas 

algumas ações de gestão para a manutenção de serviços e benefícios. A abordagem ecossistêmica apresenta uma visão 

integrada da gestão ambiental, tornando-se uma alternativa para a problemática da administração fragmentada, 

composta por diferentes esferas políticas, sociais e unidades de análise territoriais, incidindo no ambiente do CEP. 

Resultados

Conclusão

COSTA, J. C.; ANDRADE, J.; PFUETZENREUTER, A.; DIEDERICHSEN, S. D.; RIBAS, S. F.. Caracterização da base 
ecossistêmica para a gestão portuária no Complexo Estuarino de Paranaguá (CEP). In: III Simpósio Brasileiro de 
Desenvolvimento Territorial Sustentável, 2019, Matinhos. Anais do III Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento Territorial 
Sustentável. No prelo

Os resultados demonstram a importância dos sistemas ambientais identificados na geração de serviços essenciais para a 

manutenção de diferentes componentes da atividade portuária no CEP, e permitem que sejam tomados como base de 

informação para futuros estudos e para iniciativas de planejamento e gestão do setor na região. A matriz das informações 

geradas estabelece uma base de dados que permite visualizar a conexão da atividade com os sistemas identificados e 

reconhece o uso que este setor faz nestes ambientes e a maneira como pode utilizar os serviços ecossistêmicos. A aplicação 

do modelo DPSIR, evidenciou as estratégias que podem melhorar a gestão da área do CEP, como monitoramento 

ambiental, a aplicação da legislação, e a melhoria de infraestrutura, estando estas medidas articulados com a legislação 

vigente que contempla de alguma forma a categoria de serviços ecossistêmicos de suporte. Acredita-se que ao estabelecer 

uma base de informações utilizando os sistemas ambientais como uma unidade para gestão e integrando os serviços 

ecossistêmicos que funcionam como pilares básicos para a gestão com base ecossistêmica, pois refletem diretamente os 

benefícios que a atividade (e sociedade) obtém destes ambientes, pode-se contribuir para a melhoria das estratégias de 

gestão, à medida que a diversidade das interações (negativas e positivas) passam a ser melhor compreendidas e os 

benefícios (e o riscos de perdas) dos ambientes passam a ser melhor gerenciados. 

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



EVENTOS
Participação em Evento

Internacionais

 

III Congresso de Áreas Protegidas de Latino América y el Caribe

O evento ocorreu no dia 07 de outubro em Faial, Açores – Portugal. A Coordenadora 
do Laboratório de Gestão Costeira Integrada – UFSC, Profa. Dra. Marinez Scherer, 
participou como Moderadora de processo participativo na elaboração do 
Planejamento Espacial Marinho e também como participante nas discussões. O evento 
promoveu o conhecimento de PEM na região da Macarronésia e o uso da ferramente 
SeaSketch para o PEM. 

Local: Lima, Peru

Fabrício Almeida, Marcelo Silveira, Laura Prestes participaram do  
Congresso, que contou com a participação de representantes de 59 
países. O CAPLAC acontece a cada 10 ou 12 anos e reúne os maiores 
especialistas do mundo no assunto. Os integrantes do LAGECI 
tiveram a oportunidade de compartilhar experiências no uso 
público e gestão ambiental com a apresentar o Projeto Surf em 
Unidades de Conservação e índice de sustentabilidade ambiental 
de base ecossistêmica para áreas protegidas. Também participaram 
da Formação de Redes que foi apresentada o processo de 
protagonismo social para criação e implementação de Unidades de 
Conservação. Foi consolidado na Carta de Lima o Programa Brasileiro de 
Reservas de Surf com objetivo de garantir uma aliança estratégica de 
conservação e seus ecossistemas adjacentes com um enfoque transdisciplinar. 
Também foi elaborada uma carta que visa o reconhecimento por parte da 
IUCN das áreas de surf protegidas como ferramenta para conservação da zona 
costeira e marinha mundial. 

                            1ª Conferência sul-americana das Ondas e Dedicação 9ª Reserva 
Mundial de Surf da Guarda do Embaú

Data: 25 a 27/10/2019 
Local: Guarda do Embaú, SC, Brasil

International Conference on Ocean Governance in Archepelagic Regions

Data: 07 a 10/10/2019
Local: Fail, Açores, Portugal

Data: 14 a 17/10/2019

O evento contou com a presença de ícones do surf brasileiro, além de 
palestrantes nacionais e internacionais. Integrantes do LAGECI, Fabrício 
Almeida, Francisco Veiga Lima, Marcelo Silveira e Mauro Figueiredo 
participaram de mesa redonda com o tema principal sobre as potenciais 

oportunidades advindas das Reservas de Surf e sua co-gestão com Unidades 
de Conservação e demais instrumentos de gerenciamento costeiro no Brasil. 
Durante o evento também foi apresentado pelo Departamento de 
Administração da UFSC os resultados do projeto Surfeconomics (economia 

do surf) realizado na Guarda do Embaú, no qual mostra os ganhos econômicos vinculados à prática do surf 
no local, além do lançamento do livro da Reserva Mundial de Surf da Guarda do Embaú. Criou-se durante o 
evento uma rede para conservação e reconhecimento das Reservas de Surf como áreas protegidas, através 
da consolidação do Programa Brasileiro de Reservas de Surf, a ser lançado no ano de 2020.
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EVENTOS
Participação em Evento

Nacionais

Seminário Combate ao Lixo no Mar

Data: 20/09/2019
Local: Rio de Janeiro, RJ

 
O Ministério do Meio Ambiente- MMA realizou na cidade do Rio de 
Janeiro, o evento com o objetivo de apresentar os principais desafios para 
a implementação do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar - PNCLM 
e reunir subsídios para o diagnóstico do lixo no mar na costa brasileira. 
Foram abordados, entre outros, aspectos da urbanização da zona costeira, 

gestão de resíduos sólidos e a importância da organização da informação para 
a efetiva gestão do lixo no mar. A coordenadora do Laboratório de Gestão 
Costeira Integrada, Profa. Dra. Marinez Scherer participou como debatedora 
durante o Painel 3, com o tema "Do diagnóstico à gestão efetiva do lixo no 
mar". O PNCLM, lançado em março desse ano, enfoca uma das linhas de ação 

da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana do MMA, que visa melhorar os indicadores de 
qualidade ambiental nas cidades brasileiras.

6ª Oficina Estadual Interinstitucional de Capacitação em Gestão de 
Praias

O Seminário teve objetivo de  incentivar a reflexão sobre a cultura de 
gestão Integrada de Riscos e Desastres em centros educativos em Santa 
Catarina. Rita de Cassia Dutra ministrou uma palestra com o tema: 
Percepção de Risco Começa nas Escolas, com Conhecer a teoria da 
gestão integral de risco aliado ao contexto dos centros educativos  sua 
realidade e desafios à inclusão da temática.

Local: Teatro Unisociesc, Joinville, SC

Seminário Catarinense de Educação em Redução de Riscos e Desastres 

Data: 23/10/2019 

Data: 17/10/2019

Na oficina foram apresentados diversos temas no âmbito da gestão 
municipal de praias, como Aspectos Patrimoniais dos bens da União, 
Fiscalização da SPU, Direitos e obrigações dos municípios com TAGP 
Licenciamento Ambiental, Ações Judiciais e TACs, Erosão de Praia, 
entre outros. A acadêmica Mariana Mattos, apresentou o projeto 

firmado entre UFSC, FURG, UFPE e Secretaria do Patrimônio da União para 
qualificar e subsidiar a transferência da gestão de praias aos municípios, 
instituída pela Lei nº 13240/2015. A participação nas Oficinas Estaduais é uma 
atividade do Projeto Subsídios para avaliação da transferência da gestão das 
praias marítimas urbanas aos Municípios (ATAGP), onde são discutidos os 
assuntos pertinentes à gestão municipal de praias com representantes do 

Ministério Público e de municípios costeiros, organização da sociedade civil e acadêmicos.

Local: Ministério Público, Alagoas
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EVENTOS

O evento ocorreu no dia 30 de outubro e foi elaborado em parceria entre a Defesa Civil de Santa Catarina 
com os laboratórios da UFSC, LAGECI e LOC. As integrantes do LAGECI, Alessandra Pfuetzenreuter, Rita de 
Cássia Dutra, Julliet Corrêa, Sara Ribas, com integrante do LOC José Maurício de Camargo auxiliaram na 
organização do evento. Nesta ocasião, o objeto foi abordar a questão de Redução de Risco e Desastres que 
vem ocorrendo em todo o litoral Catarinense. O evento pode demonstrar aos participantes que a Academia 
pode auxiliar na Gestão Costeira e Redução de Riscos e Desastres, com ferramentas, guias e diretrizes bem 
como aplicativos de uso público. 

Participação em Evento

Data: 29 a 31/10/2019
Local: UFSC, Florianópolis, SC

Local: Sede Defesa Civil, Florianópolis, SC

I Workshop de Gestão Costeira Integrada de Redução de Risco e Desastres 

Data: 30/10/2019

Workshop sobre o Projeto da Lista Vermelha de Ecosistemas 
Costeiros e Marinhos (LAGECI)

De 29 a 31 de outubro o LAGECI organizou o I Workshop do Projeto 
LEAP - Leveraging Ecosystem-based Approaches for Priority-setting 
(South Atlantic Coast) (em português: Aproveitando abordagens 
baseadas em ecossistemas para definir prioridades - Costa do 
Atlântico Sul).  Este projeto tem apoio da Secretaria da Convenção 
da Diversidade Biológica e tem como objetivo fomentar a 

cooperação de longo prazo entre a UFSC, a Universidade Federal do Rio Grande (Brasil), a Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (Brasil), a Universidade Nacional de Mar del Plata (Argentina), a Universidade 
da República (Uruguai) e a Comissão de Gestão de Ecossistemas da União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN) no estudo de ecossistemas costeiros e marinhos e seus serviços ecossistêmicos. Visa 
ainda contribuir para a Lista Vermelha de Ecossistemas Costeiros do Cone Sul da América do Sul 
estabelecendo  de uma rede de colaboração internacional entre cientistas e tomadores de decisão dos países 
do Oceano Atlântico Sul.
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AGENDA

2020

Próximos eventos

3 de dezembro
Florianópolis, SC

Seminário Regional de Direito Ecológico

4 a 16 de dezembro

11 a 14 de dezembro

Simposio Internacional de Manejo Integrado y 
Gestión Ambiental

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

Cuba

Dezembro

Universidade Federal de Pernambuco

Itajubá - UNIFEI, MG

Pará

1st Latin America Physics of Estuaries and Coastal 
Oceans- LAPECO 2019 
20 a 21 de novembro

29 a 30 de novembro

II Encontro Sobre uso Público em Áreas 
Protegidas 

Pernambuco

20 a 22 novembro

II Workshop de Energias Oceânicas e Fluviais 

Florianópolis

4 a 5 de novembro
Portos e Costas Brasil

4 a 7 de novembro
Fortaleza, CE

Novembro

X Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 

Florianópolis

XVIII Congresso Latino-Americano de Ciências 
do Mar
4 e 8 de novembro
Mar Del Plata, Argentina

Global Ocean Social Sciences
5 a 6 de novembro
Le Quartz, Brest, França

III Simpósio Brasileiro de Desenvolvimento 
Territorial Sustentável
6 a 8 de novembro
Matinhos, PR

II CILITUR – Colóquio Nacional sobre Cidades 
Litorâneas e Turismo
11 a 13 de novembro

66

Fevereiro

Fórum de Pesquisa do Oceano Atlântico

Bruxelas

Bremen, Germany

Ocean Governance for Sustainable Marine 
Ecosystems

06 a 07 de fevereiro

16 a 21 fevereiro 

IV Seminário Nacional Espaços Costeiros-IV SEC
3 a 6 março 
Salvador

IV Seminário Nacional Espaços Costeiros-IV SEC

Março

3 a 6 março 
Salvador
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