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Equipe LAPLAN - 2022

       O Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento Costeiro dá, oficialmente, as boas vindas ao novo

ano e, com ele, novos alunos passam a integrar o nosso grupo de pesquisa, assim como, alunos antigos

apresentam seus trabalhos finais e seguem outros caminhos. Segue a seguir a lista dos participantes do LAPLAN

nesse novo ano. Aos novos, desejamos boas vindas e aqueles que se vão, desejamos um caminho cheio de

sucesso!

Defesa de trabalhos de conclusão de curso de

integrantes do LAPLAN

    O Trabalho de Conclusão de Curso da aluna

Isabella Polli, intitulado "Alimentos Guarani Mbyá na

América Latina: uma Revisão Integrativa" objetivou a

sumarização dos dados sobre produção e consumo

alimentar da etnia Guarani Mbyá na Amética Latina a

partir de uma revisão bibliográfica. Foram analisadas

as formas de obtenção dos alimentos, formas de

cultivo e levantamento das espécies representadas,

além da incidência de etnovariedades. A diversidade

de alimentos constatada deu a dimensão do papel do

combate à hegemonia cultural e econômica imposta

pelos não indígenas, além das consequências e

sequelas socioambientais vividas pelas comunidades

e de sua importância na defesa da biodiversidade.

Notícias

Graduação

 Beatriz dos Santos Silvestre - Lattes

Bruna da Silva Lopes - Lattes

Isabella Polli Campos Andrade - Lattes

Jorge Fernando Moreno Jacob - Lattes

Larissa de Oliveira Caroca - Lattes

    Enquanto o Trabalho de Conclusão de Curso do

aluno Jorge Jacob, intitulado "Contribuições dos

sistemas de informações geográficas de participação

pública (PPGIS) e participativo (PGIS) para a

conservação da natureza: uma revisão sistemática

integrativa". O objetivo deste trabalho foi a

caracterização dos usos e aplicações dos Sistemas de

Informações Geográficas de Participação Pública

(PPGIS) e Pública (PGIS) como método para tomada

de decisões, sobretudo com relevância ambiental,

através de uma revisão da literatura. Para tanto,

partiu-se de uma revisão bibliográfica integrativa que

buscou sistematizar e integrar as contribuições do

PPGIS e PGIS.  Destaca-se neste trabalho o uso e a

legitimação do conhecimento local, empoderamento

social,  incentivo  ao  envolvimento  público  em  ques-

Laura Brandão Sader - Lattes,

Matheus Modaelli Melo - Lattes

Mestrado

 Sirley Ferreira dos Santos - Lattes

Doutorado

Giovana Cioffi - Lattes

http://lattes.cnpq.br/7370568047011724
http://lattes.cnpq.br/0074967397816629
http://lattes.cnpq.br/6966834129109943
http://lattes.cnpq.br/7875904120032352
http://lattes.cnpq.br/7074911808742440
http://lattes.cnpq.br/1720429485964463
http://lattes.cnpq.br/9468473414617165
http://lattes.cnpq.br/1751562614558024
http://lattes.cnpq.br/7861212649914040
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tões de conservação e o aprimoramento das

geotecnologias aplicadas à área ambiental - uma vez

que permite novos canais de participação, visando à

tomada de decisões e a gestão local. 

       O LAPLAN parabeniza seus alunos e está disposto

ao contato de interessados na leitura de ambos

trabalhos.

LAPLAN apoia a elaboração relatório COVID

para o Projeto Redes

     O relatório Covid-19 foi desenvolvido pelo Projeto

Redes, apoiado pelo Laboratório de Planejamento

Ambiental (LAPLAN), durante o ano de 2021. Foram

coletados dados sobre a comunicação, o cenário

epidemiológico e o cenário socioeconômico das

comunidades em relação à pandemia. Além disso,

foram trabalhados dados de contaminação, óbito e

vacinação nos municípios e Estados inseridos ao

Projeto – Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty no Rio

de janeiro e Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e

Ilhabela em São Paulo. 

     O estudo demonstrou que a pandemia, além de

impactar a saúde dos comunitários, afetou os

rendimentos econômicos das comunidades,

principalmente daquelas envolvidas com o turismo e

a pesca. O aumento do preço dos alimentos somado

à queda na renda das famílias, e as dificuldades de

acesso às políticas públicas emergenciais, gerou um

cenário de vulnerabilidade econômica. Outro ponto

levantado pelo projeto foi a dificuldade de

comunicação virtual das comunidades. A necessidade

de uso de tecnologias de comunicação revelou a

desigualdade social frente a disparidade de acesso às

redes, seja pela impossibilidade de pagar pelo serviço,  

pela falta de alcance da rede em certas áreas, ou até
mesmo pela falta de equipamentos eletrônicos. Essa
desigualdade impactou diretamente a possibilidade
de participação das comunidades na gestão
ambiental costeira. Muitos espaços decisórios
relacionados aos territórios tradicionais passaram a
acontecer de forma online, limitando o amplo acesso
à informação e a participação de representantes
comunitários.
    Algumas ações foram realizadas pelo Projeto
Redes a fim de contornar os desafios de
comunicação deste período, como a criação de
tutoriais explicativos sobre ferramentas digitais e o
fornecimento de auxílio a internet para seus
educadores que vivem nos territórios tradicionais.
Em relação aos problemas socioeconômicos, o
Redes realizou a campanha “Cuidar é Resistir” com
intuito de mitigar a insegurança alimentar de famílias
caiçaras por meio da distribuição de cestas com
produtos agroflorestais e da pesca artesanal.

Lançamento do primeiro número da Revista
COSTAS de 2022

 
     O primeiro número de 2022 da revista COSTAS -
uma revista latino americana sobre gerenciamento
costeiro integrado - foi lançado no último mês. O seu
número pode ser acessado a partir deste link. A
revista é publicada em espanhol, português e/ou
inglês duas vezes ao ano e se dedica a artigos e
trabalhos técnicos que versam sobre o
gerenciamento costeiro integrado a nível regional,
nacional e local.
    Essa publicação periódica é editada pela Rede
Iberoamericana de Gerenciamento Costeiro
Integrado (IBEROMAR) em colaboração com a
Associação Universitária Iberoamericana de Pós-
graduação (AUIP) e a Organização das Nações Unidas
para a educação, ciência e cultura da UNESCO.

     

https://lageci.paginas.ufsc.br/files/2021/03/Revista-Costas-2021-02.pdf


A ferro e fogo: o processo de
destruição da mata atlântica

 
Livro de Warren Dean

Eleição do professor coordenador do LAPLAN como presidente do Grupo Setorial de Gerenciamento

Costeiro da Baixada Santista

      O professor Davis G. Sansolo foi eleito presidente do Grupo Setorial de Gerenciamento Costeiro da Baixada

Santista, grupo este que faz parte da Governança do Gerenciamento Costeiro no Estado de São Paulo dentro da

Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA) da Secretaria do Meio Ambiente (SMA-SP).

       A eleição é de grande importância já que a Coordenadoria de Planejamento Ambiental “tem como objetivos

propor diretrizes para o ordenamento territorial, além de desenvolver ferramentas e instrumentos para o

planejamento ambiental do Estado, de forma a contribuir para a integração entre desenvolvimento

socioeconômico e proteção ambiental, visando à melhoria da qualidade de vida” (CPLA/SMA-SP).

    Além disso, o professor é membro titular do cargo de representante da sociedade civil na área de

universidades, institutos de ensino superior e entidades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Parabéns ao

professor Davis, é essencial que a comunidade científica se envolva, de forma ativa, com grupos que versam sobre

as políticas públicas do gerenciamento costeiro.
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Indicações LAPLANIndicações LAPLAN

O território do vazio
 

Livro de Alain Corbin

Rede Iberoamericana de Gerenciamento Costeiro Integrado (IBEROMAR)

     Unindo mais de 200 gestores e pesquisadores em 16 países, a rede foi inicialmente patrocionada pelo

Programa Iberoamericano de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento (CYTED) em abril de 2008 e trabalha

em prol de estabelecer uma plataforma para interação e coordenação iberoamericana para a troca de

experiências e conhecimento sobre o gerenciamento costeiro integrado. Vale a pena conferir seu site.

http://ibermar.org/
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Criação da Rede Pindorama
 

   Foi criada a Rede Temática de Extensão
Universitária Pindorama, vinculada aos Programas
Institucionalizados pela PROEC. A Rede tem como
objetivo a promoção do conhecimento, saberes e
tecnologias para o desenvolvimento territorial
sustentável, a partir da sociobiodiversidade do Litoral
Paulista e Sul Fluminense em conjunto com os povos
e comunidades. Com isso, espera-se fortalecer
parcerias institucionais da Unesp com órgãos
públicos e da sociedade civil, com fins de contribuir
para:
 - a solução de problemas que afetam os povos e
comunidades tradicionais da região de abrangência
do projeto;
 - o desenvolvimento de tecnologias socioterritoriais
com vistas ao aproveitamento e a conservação da
biodiversidade de ambientes costeiros e marinhos
 - apoiar a formulação de estratégias econômicas e
tecnológicas em diálogo com o conhecimento
tradicional para o desenvolvimento da soberania e
segurança alimentar tendo como referência a
agrobiodiversidade da região
  - promover a educação ambiental crítica, em
parceria com os povos e comunidades tradicionais,
de forma a contribuir com uma participação
qualificada nos espaços de governança ambiental do
litoral
   Entre outros objetivos não mencionado, o projeto
visa a integração e troca da comunidade científica e
das comunidades tradicionais.
  A rede, coordenada pela UNESP, conta com a
parceria da FIOCRUZ/OTSS, do Fórum de
Comunidades Tradicionais (FCT), do Fórum de
Economia Solidária da Baixada Santista, da Secretaria
da Agricultura/APTA e da Fundação Florestal do
Estado de São Paulo. 

Projeto de ações afirmativas voltado a
população periférica de São Vicente

 
     Foi aprovado, e está em desenvolvimento, um
projeto pela Vice-Reitoria da Unesp sobre segurança
alimentar da população vulnerável da periferia de
São Vicente, este que foi elaborado pelos professores
Davis G. Sansolo e Denis Abessa e conta com seis
alunos de graduação do Instituto de Biociências do
Campus do Litoral Paulista (IB-CLP/Unesp). Este
projeto, que possui um ano de duração, tem como
objetivo constituir um mapa do deserto alimentar e
fazer uma relação com o acesso a pescado de
qualidade por essa população em São Vicente.

Acordo entre FUNAI e Fundação Florestal e a
participação da Unesp

Foi assinado nesta quarta-feira (09/03/2022) o
acordo de cooperação técnica entre a Aldeia
Renascer, do município de Ubatuba, a Fundação para
Conservação e a Produção Florestal do Estado de
São Paulo (Fundação Florestal) e a Fundação
Nacional do Índio (FUNAI). O acordo tem como
objetivo a implementação de uma rede de
cooperação entre as partes envolvidas, a fim de
desenvolver atividades de fortalecimento da
sociobiodiversidade no Parque Estadual da Serra do
Mar - Núcleo Picinguaba e Terra Indígena. É esperado
que as ações realizadas melhorem as condições
ambientais do território-alvo, formem uma equipe de
servidores e indígenas capacitados, estabeleçam
além de uma parceria institucional entre as partes
para a gestão integrada do território sobreposto,
uma atividade turística ordenada, baseada em
premissas ambientais adequadas e valorização da
cultura indígena tupi-guarani, forneça um
levantamento de  informações  de  interesse  a  partir 
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do monitoramento contínuo da biodiversidade local,
permita a recuperação de áreas degradadas e a
mitigação de impactos ambientais decorrentes de
atividades exógenas irregulares no território, e que
implantem atividades de proteção territorial
contínuas e adequadas à realidade sociocultural local.

 Conferência virtual do Projeto Agroecos
 

    Na terça-feira (15/03/22) das 18h às 21h, horário de
Brasília, aconteceu a conferência virtual intitulada
"Economia solidária baseada em agroecologia:
experiências de pesquisa-ação-participativa sobre
circuitos curtos solidários". Foram apresentados os
resultados dos 3 territórios que fizeram parte da
pesquisa (Baixada Santista, Bocaina- Brasil e El Valle
Central -Bolivia). A pesquisa baseou-se nas seguintes
perguntas:

  (1) Como as redes de Economia Solidária e
agroecologia desenvolveram capacidades coletivas
para circuitos-curtos? Como essas capacidades foram
fortalecidas?

    (2) Como as redes de solidariedade estendem ou
transformam suas práticas anteriores para os
circuitos-curtos? Como as redes superam obstáculos,
constroem aprendizados e desenham novas
estratégias?

    Coordenado por Open University (UK) y UNESP
(Brasil) e financiado por el Global Challenges Research
Fund (GCRF), UK Research & Innovation (UKRI).
   Aproveita-se para anunciar que, em breve, o
AgroEcos lançará em breve dois vídeos que
demonstrarão um registro sobre agroecologia e
economia solidária na Baixada Santista e no Litoral
Norte de São Paulo. Fiquem atentos ao lançamentos
e os eventos que seguirão.

Parceria para o Monitoramento Participativo
da Biodiversidade é feita entre aldeia Renascer

e Fundação Florestal

O Monitoramento Participativo da Biodiversidade
(MPB) é uma ferramenta para aproximação das
pessoas com a ciência, a partir do envolvimento
social. No mês de janeiro, a união entre o
conhecimento tradicional da Aldeia T.I Renascer
Ywyty Guaçu, em Ubatuba e o apoio tecnológico da
Fundação Florestal (FF) resultou em uma união de
esforços que possibilitará a troca de experiências
entre comunidade indígena e estado de São Paulo
em prol da preservação ambiental. Para isto, houve
uma capacitação conduzida pela FF, envolvendo
representantes da aldeia indígena e os gestores de
Unidade de Conservação do Litoral Norte. Como
parte da metodologia, foram entregues câmeras a
serem instaladas nos locais de conhecimento dos
indígenas, onde há passagem frequente de animais.
Esse movimento foi feito para obter resultados mais
rápidos sobre a ocorrência de espécies, e que
certamente, serão muito bem aproveitados para a
formulação de políticas públicas de conservação.

OrganizaçãoOrganização

Beatriz dos Santos Silvestre

Laura Brandão Sader

Davis Gruber Sansolo

EdiçãoEdição

Laboratório de Planejamento Ambiental e Gerenciamento

Costeiro (LAPLAN) - Instituto de Biociências - Campus do

Litoral Paulista (IB/CLP - Unesp) - Praça Infante Dom

Henrique, s/n - Parque Bitaru, São Vicente/SP, 11330-900

https://www.instagram.com/laplan.unesp/
https://www.facebook.com/LaplanClp
https://laplan.wixsite.com/laplan

