
Laboratório de Conservação, 
Gestão e Governança Costeira 

O Laboratório de Conservação, Gestão
e Governança Costeira atua há mais
de 20 anos no litoral de Santa Catarina
com o objetivo de diagnosticar,
planejar e apoiar
Planos, programas e projetos de
planejamento Regional e urbano.

Atualmente o Laboratório está
integrado a uma série de instituições
de pesquisas no Brasil e no exterior
por meio de projetos que visam
entender formas de compatibilizar
conservação ambiental e o
desenvolvimento urbano ordenado.

Recentemento o Laboratório se
associou ao Observatório das
Metrópoles com o objetivo de
analisar as metrópoles costeiras
brasileiras.



1. Análise do processo de artificalização do litoral

2. Indicadores socioambientais e de governança para a gestão
costeira

3. Processos de Certificação de Praias

4. Análise de percepção de risco e vulnerabilidade para efeitos
de mudanças climáticas em comunidades costeiras

5. Análise institucional e de governança para a avaliação do 
Projeto Orla

6. Tecnologias leves para a linha de dunas e praias

7. Análise da estrutura e funcionamento da paisagem e 
impactos das mudanças climáticas;

8. Análise temporal e espacial da dinâmica florestal em áreas
inundadas;

9. Orientação e implementação de Unidades de Conservação

10. Análise da percepção dos gestores públicos na adaptação
das mudanças climáticas



1. Implementação do Macrozoneamento do município de Itajai 

2. Elaboração das bases técnicas para a elaboração do Projeto 

Orla

3. Implantação do Parque Natural Municipal do Atalaia – Itajaí

4. Implantação do Programa de Monitoramento de 

Transatlânticos para o município de Porto Belo

5. Elaboração do Atlas Socioambiental de Itajaí

6. Análise dos Serviçcos Ambientais prestados no estuário do 

rio Itajaí em função dos processos de Mudanças Climáticas

7. Elaboração da APA de Itajaí em ação conjunta com a 10 

Promotoria de Justiça de Itajaí e FAMA

8. Implementação e ciração dos Comitês de Bacias 

Hidrográficas dos rios Tijucas e Camboriú

9. Desenvolvimento de Projetos de Zoneamento Marinho para 

o litoral de Santa Catarina – Setor Centro-norte

10. Desenvolvimento de métodos de certificação de Praias



Pesquisador e professor da Universidade do Vale do Itajaí -
UNIVALI. United Nations Pool of Experts - Regular Process (World
Ocean Assessment - WOA). Editor e fundador da Revista de
Gestão Costeira Integrada para países de Língua Portuguesa.
Desenvolve pesquisas na área de gestão costeira integrada tendo
como foco a inserção de métodos e análises de governança e
governabilidade utilizando indicadores socioambientais e
econômicos (Estruturas DPSIR e PER). Membro do GIGERCO -
Grupo Interministerial para Gerenciamento Costeiro. Pós
doutorado UPO - Sevilha/Espanha (2008) com o objetivo de
avaliar a eficácia e eficiência de indicadores socioambientais e de
governança nas políticas públicas da zona costeira. Pós
doutorado em Ciências Políticas pela Universidade Federal de
Santa Catarina (2005) tendo como objetivo avaliar a Política
Nacional de Gerenciamento Costeiro. Doutorado em Ecologia e
Recursos Naturais tendo como ênfase a Gestão Costeira
Integrada no município de Bombinhas - SC, na Universidade
Federal de São Carlos (1997).

Engenheira Florestal pela Universidade Federal do Paraná (1985),
mestrado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal do
Paraná (1996) e doutorado em Engenharia Florestal pela
Universidade Federal do Paraná (2004) na área de Conservação
da Natureza. Tem Curso de especialização em Manejo de Áreas
Silvestres e Áreas Protegidas pela Colorado State University.
Atualmente é professor titular da Universidade do Vale do Itajaí.
Tem experiência na área de Recursos Florestais e Engenharia
Florestal, com ênfase em Conservação de Áreas Silvestres,
atuando principalmente nos seguintes temas: conservação da
biodiversidade, unidades de conservação, ecologia da paisagem,
ecologia florestal, recuperação ambiental, serviços
ecossistêmicos e percepção ambiental. É membro editor da
Brazilian Journal of Aquatic Science and Technology e participa
do Conselho Gestor da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e
do Parque estadual do Acaraí.

Rosemeri Carvalho Marenzi Marcus Polette



Alexandre M. Mazzer
Bolsista CNPq

Possui graduação em Oceanografia pela

Universidade do Vale do Itajaí (1998),

mestrado em Engenharia Ambiental pela

Universidade Federal de Santa Catarina

(2001) e doutorado em Geociências pela

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(2007). Tem experiência na área de

Oceanografia, com ênfase em

Planejamento Espacial Marinho, atuando

principalmente nos seguintes temas:

gerenciamento costeiro, zona costeira de

santa catarina, sistemas de informação

geográfica, estrutura da paisagem e ilhas

costeiras.

Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela UNIVALI, Pós-
graduada em Sensoriamento Remoto e SIG pelo INPE graduada
em Cartografia - Universidad Tecnologica Metropolitana (1990).
Foi professor de geografia de Ensino Médio na Educação de
Jovens e Adultos da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI),
atualmente trabalha no Laboratorio de Ecologia da Vegetação
Costeira na UNIVALI. Tem experiência na área de Geociências,
com ênfase em Sensoriamento Remoto, atuando principalmente
nos seguintes temas: SIG e procesamento digital de imagens e
fotografias aéreas para aplicações em planejamento urbano,
ecologia da paisagem, uso e cobertura do solo, gerenciamento
costeiro, mapeamento e análise temporal de manguezais, análise
das relações entre captura e dados de temperatura superficial do
mar (TSM). Ministrou as disciplinas de Percepção da Cor e
Cartografia Geral no curso de Cartografia da Universidade
Tecnológica Metropolitana do Chile, é professora de graduação
da disciplina de Imagem Digital na UNIVALI desde 2009.

Helia Del Carmen Farias Espinoza
Técnica de Laboratório - SIG


