
Laboratório de Informática da Biodiversidade e Geomática

Originalmente o LIBGeo era designado de “Laboratório de 
Computação Aplicada”, tendo desenvolvido diversos trabalhos 
ligados principalmente ao desenvolvimento de sistemas de 
informação com foco geoespacial.

Em 2011/2012 se reestruturou, mudando o 
foco de suas atividades, passando a 
trabalhar também com diversos aspectos 
ligados à biodiversidade.

O LIBGeo possui insfraestrutura
dedicada para desenvolver e 
hospedar os sistemas que são 
utilizados em suas atividades de 
pesquisa. 



1. Informática da Biodiversidade (genética, taxonômica, 
espacial)

2. Integração e Interoperabilidade de dados Geoespaciais

3. Ontologias para dados ambientais

4. Sistemas de Informação em Gerenciamento Costeiro

5. Sistemas de Informação em Gestão de Recursos Naturais

6. Sistemas de Informações e Apoio a Decisão, com suporte 
geoespacial, para a gestão ambiental

7. Caracterização genética de cetáceos ocorrentes em SC

8. Distribuição de espécies de cetáceos em mar aberto

9. Ocorrência e ocupação do estuário do Rio Itajaí por pequenos 
cetáceos



Concluiu o doutorado em Oceanografia Biológica
pela FURG em 2000. Desde então é professor da
UNIVALI, lecionando disciplinas para os cursos
de graduação de Oceanografia e Biologias, e no
PPCTA. Atualmente é membro do Grupo
Estratégico Assessor para acompanhar a
implementação do Plano de Ação Nacional para
a Conservação de Pequenos Cetáceos - PAN, do
ICMBio. Foi tesoureiro da Sociedade Latino-
Americana de Especialistas em Mamíferos
Aquáticos de 2002 a 2006. É editor associado da
BJAST e revisor de diversas revistas científicas.
Tem desenvolvido pesquisas relacionadas com a
ecologia, distribuição e o comportamento de
cetáceos.

Concluiu o Doutorado em Geociencias pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul em
2008. Professor titular da Universidade do Vale
do Itajai desde 1999. Faz parte do corpo docente
permanente do Programa de Mestrado e
Doutorado em Ciência e Tecnologia Ambiental
da UNIVALI desde 2009. Foi editor chefe do
Brazilian Journal of Aquatic Science and
Technology – BJAST, de 2010 a 2013. Desenvolve
projetos na área de morfodinâmica costeira,
erosão praial, balanço sedimentar, e diversos
temas de oceanografia utilizando
geoprocessamento, sensoriamento remoto e
modelagem numérica.
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