
                                   
          

Página 1 de 2 

 

AVALIAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO COSTEIRO EM 

LAGUNA - SC 
 

Natálya de Souza Bernadelli1, Guilherme Cherem Schwarz Piérri², David Valença Dantas3 

 

 
1Acadêmica do Curso de Engenharia de Pesca, CERES - PIVIC/UDESC 

2Professor Departamento de Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas, CERES 
3Orientador, Departamento de Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas, CERES – davidvdantas@gmail.com 

 

 

Palavras- chave: GERCO; Educação ambiental; Sistema Estuarino de Laguna. 
 

Introdução: As zonas costeiras representam um dos maiores desafios para a gestão ambiental do 

País, devido sua grande extensão diversidade de ecossistemas, a ocupação humana e o uso do 

solo e dos recursos naturais de forma desordenada (Andrade & Scherer, 2014). Em 16 de maio de 

1988 instituiu-se o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), com o objetivo central 

de orientar a utilização racional dos recursos na zona costeira (Brasil, 1988). O munícipio de 

Laguna está localizado em uma importante região costeira do centro-sul de Santa Catarina, 

apresentando diversos desafios em relação à gestão ambiental. O presente trabalho teve como 

objetivo realizar um levantamento bibliográfico e obter, a partir de entrevistas semiestruturadas, 

uma percepção dos atores sobre o gerenciamento costeiro a partir da aplicação da metodologia 

proposta por Barragán (2004), que utiliza indicadores previamente estabelecidos no decálogo. 

Materiais e métodos: No primeiro semestre de 2018 foram elaborados dois questionários 

diferentes para atingir públicos diferentes. Um direcionado para as prefeituras e outro para a 

população. Para a prefeitura de Laguna a entrevista teve como objetivo levantar informações 

sobre o que atualmente a prefeitura executa em relação ao gerenciamento costeiro, ambiental e 

educacional nas escolas. Com a população foram realizadas 10 entrevistas semiestruturadas com 

o objetivo de avaliar a sua percepção sobre a importância de uma gestão costeira. A partir das 

entrevistas e de um levantamento bibliográfico foi aplicada a metodologia do decálogo proposta 

por Barragán (2004) para avaliar os indicadores de gestão costeira (Tab. 1).   

Resultados e discussão: Pode-se observar que a população não conhece o GERCO, sendo que de 

10 entrevistados apenas 1 conhece o GERCO ou pelo menos ouviu falar. Nenhum dos 

entrevistados conhece algum estudo ou projeto do GERCO no município de Laguna. Em questão 

ao Sistema Estuarino de Laguna, todos os entrevistados consideram importante e 9 acham que 

não está conservado. Já com o turismo, 7 pessoas acham que afetam o Sistema Estuarino de 

Laguna e 3 acham que não afetam. A entrevista com a prefeitura considera que o município 

possui aplicações de Gestão Ambiental, como licenciamento ambiental, educação ambiental, 

proibição de carros nas praias e início de coleta seletiva. Com base nos indicadores do decálogo, 

pode-se observar que o município de Laguna apresenta um grande desafio para a gestão 

ambiental e costeira, e a falta de uma política pública, participação da sociedade, formação e 

capacitação dos atores e educação ambiental são os principais desafios a serem ultrapassados 

(Tab. 1). Segundo Andrade & Scherer (2014) o desafio inicial do GERCO é estabelecer a política 

pública, instrumentos de gestão, competências, e informar, capacitar e educar a população e os 

atores para uma participação integrada da gestão costeira. 
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Tab. 1 Análise dos indicadores do decálogo para o munícipio de Laguna – SC. Adaptado de Andrade & 

Scherer (2014). 

Família / Espécie Debilidades Fortalezas 

Política pública O município não possui uma 

política pública 

Não existe um PMGC, mas pode-se 

observar que alguns aspectos do 

Plano Diretor seguem as diretrizes do 

PEGC 

Normativa O Plano Diretor municipal deve 

ser revisto e adaptado de acordo 

com um ZEEC 

O município não possui uma 

legislação pertinente ao GERCO 

Competências Existe uma Fundação de Meio 

Ambiente (FLAMA), mas não 

faz parte do SISNAMA 

Não existe nenhuma competência 

estabelecida em relação à gestão 

costeira 

Instituições públicas Equipe técnica reduzida na área 

ambiental e falta de integração 

entre as instituições públicas 

Interesse na implementação do 

GERCO no Município 

Instrumentos e estratégias Como não existe o GERCO no 

município, nenhum instrumento 

foi implementado 

Plano Diretor estabelecido com um 

ZEEC 

Formação e capacitação Não existe nenhuma ação de 

formação e/ou capacitação dos 

agentes públicos em processos de 

gestão costeira 

Existem cursos acadêmicos com 

potencial de capacitação de pessoas 

para a gestão, com destaque para a 

UDESC no município 

Recursos Não existe recursos para o 

GERCO 

Investimentos pontuais no 

saneamento básico, coleta de resíduos 

sólidos e ordenamento de praias 

Informação Nenhuma informação disponível 

para nortear o GERCO no 

município 

Pouca produção acadêmica em 

relação à planejamento urbano, e 

ordenamento da pesca 

Educação para sustentabilidade Não existe ações de educação 

para a sustentabilidade costeira e 

marinha 

Existem ações isoladas de educação 

ambiental por parte da prefeitura, 

ONGs, e UDESC 

Participação Pouca cultura de participação, 

representatividade reduzida, 

interferência governamental na 

representatividade da sociedade 

civil 

Existe o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (CONDEMA), mas a 

participação da sociedade é pouco 

representativa  
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