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Comitê das Bacias Hidrográficas das Lagoas de Araruama e Saquarema e dos 

Rios São João e Una 

E-mail: cbhlagossaojoao@gmail.com 

 

SINOPSE DE REUNIÃO 

“Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 02/2020 de 22 de janeiro de 2020 

Data: 06/02/2020 hora: 10h Local: Universidade Veiga de Almeida – Campus Cabo Frio 

Presentes: 

Membros (as): Mariana Loureiro L de A. Botelho (FIPERJ); Dimas Tadeu (PMSPA – Secretaria de 

Agricultura); Luís Henrique dos Santos (PMSPA); Roberto Viana dos Santos (Associação Observação 

de Cabo Frio); Francisco da Rocha Guimarães Neto (Ass. Praia da Pitória); Cícero Vanderlei Neto 

(Colônia de Pescadores de Iguaba Grande – Z29); Rogério de Oliveira Souza (ASS. Da Baleia); José 

Ricardo de Souza (ASS. Da Baleia); Dulce Tupy Caldas (Colônia de Pescadores de Saquarema Z-24); 

Jorge Carmo de Mello (ALA); Irene Alves (ALA). 

Convidados (as): Paulo H. Sodré Cordeiro (Colônia de Pescadores de Arraial do Cabo Z5); Joel da 

Silva Dias (Pescadores de Monte Alto); Osni Guaiano (Instituto Escola do Mar); Renata Pereira (CI-

Brasil); José Carlos Teixeira (Apescargin – Figueira); Fernando Bifó (Arraial do Cabo, Colônia Z25); 

Renato Cordeiro (Colônia Z25); Eli (Pecador da Praia do Siqueira); Victor de Carvalho Alves (FIPERJ); 

José Henrique de Oliveira Braz (COOPESCAF); Sulamita Rangel de Oliveira (Associação Observação 

de Cabo Frio); Marco (Grupamento Ambiental de São Pedro da Aldeia); Vanderlei P. Carvalho; Roselito 

(Grupamento Ambiental de São Pedro da Aldeia); Ricardo (SPA); Gilberto (MAPA-SFA/RJ); 

Alexandre (Colônia Z-4); Jamile Saad (Ministério da Agricultura MAPA/RJ); Eduardo Pimenta (UVA); 

Aroldo Pinheiro (Colônia Z-06); Jéssica Berbat (CILSJ); Tomás Baggio (CILSJ); Luís Fernando 

Faulstich (CILSJ). 

 

Pauta:  

1. Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião (17/10/2019); 

2. Ações de recuperação para Lagoa de Araruama; 

3. Adequação da IN 02/2013; 

4. Aquisição da embarcação para fiscalização; 

5. Projeto Pesca + Sustentável; 

6. Curso de prática de manuseio a bordo e beneficiamento do pescado; 

7. Processos pendentes no SPU; 

8. Ações de monitoramento do caranguejo no São João; 

9. Curso Especial para Tripulação de Embarque de Estado no Serviço Público – ETSP; 

10. Assuntos gerais 

Resumo:  

A Reunião foi iniciada pelo presidente da CT Pesca, Francisco Guimarães, conhecido como 

Chico Pescador que saldou os participantes agradecendo a presença de todos e a cessão do 

espaço à Universidade Veiga de Almeida; em seguida solicitou que todos se apresentassem. 

Passando para o item 1 de pauta: Aprovação da minuta de Sinopse de Reunião (17/10/2019) o 

documento enviado  antecipadamente por e-mail foi apresentado ao plenário e aprovado pelos 

membros presentes sem resalvas. Antes de entrar no próximo item de pauta, o presidente da 

CT Pesca, Chico Pescador solicitou inclusão de dois novos itens de pauta, sendo eles: 1) 

Projeto de Monitoramento do Pescado da Laguna de Araruama e 2) Projeto do Biodiesel a 
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partir de gorduras residuais, sendo aprovados pelos presentes. Dando continuidade, conforme 

o item 2: Ações de recuperação para Lagoa de Araruama, Chico contextualizou as últimas 

ações realizadas para esse fim, em especial destacou os pontos de lançamentos clandestinos 

de esgoto e os lançamentos de esgoto com tratamento mal realizado em alguns pontos da 

Lagoa. Mediante esse passivo, Chico propôs então desenvolver projetos de recuperação 

contemplando 3 pilares: Lançamento de esgoto, Resíduos sólidos e Ordenamento Pesqueiro.  

Deste modo, foi solicitado encaminhar à CT Saneamento proposta para estudo de viabilidade 

de emissário submarino a ser construído no município de Arraial do Cabo podendo ser na 

Praia do Pontal ou na Praia Grande de Arraial; Propor a elaboração de projeto sobre Lixo no 

mar, aqueles que vêm aderidos nos petrechos dos pescadores esse projeto deverá ser em 

parceria com a CTEACOM do CBHLSJ.  Foi solicitada também a criação de um grupo para 

isso, tendo já as seguintes pessoas inscritas: Eli, Dulce e Osni. Esse grupo será responsável 

para se reunir com a CTEACOM para elaboração de um projeto que contemple o pilar 

Resíduos Sólidos. Foi proposta também a implementação de cabines fixas ao redor da Laguna 

de Araruama para a melhora da fiscalização da pesca irregular, nos moldes da INI002/2013. 

Chico falou também sobre o treinamento da guarda ambiental que atua na fiscalização, sendo 

um fator muito importante para a efetivação do ordenamento pesqueiro na Laguna. Passando 

para o próximo item, Adequação da INI002/2013 (Resolução que define a pesca na Laguna 

de Araruama), foi discutido entre os presentes diversas formas de melhorar a fiscalização; Em 

fala o Sr. Eli (pescador da Praia do Siqueira) lembrou  sobre o auxílio defeso que muitas 

vezes o pescador nativo não recebe em tempo hábil, devido aos trâmites administrativos, o 

que obriga o pescador a ter que descumprir o defeso para poder alimentar sua família. O 

Senhor José Ricardo da Associação da Praia da Baleia enfatizou que a fiscalização também é 

sobre o despejo de esgoto na lagoa o que contribui para a redução da qualidade do pescado na 

Laguna o que deve ser intensificada.  Deste modo, foi proposto destacar a importância da 

fiscalização para qualidade ambiental da Laguna de Araruama, perante as Prefeituras e o 

Ministério Público. Foi proposto também realizar um curso para o pessoal da UPAM e a 

Guarda Marítima sobre a INI002/2013; solicitando a palavra o Sr. Eli perguntou se o referido 

curso poderia ser estendido também aos voluntários que ajudam na fiscalização, o que foi 

visto com bons olhos e aceito pelos membros presentes. Passando para o item 4: Aquisição da 

embarcação para fiscalização; foi informado que a licitação para a confecção da embarcação 

(Caicos) se deu deserta e foi proposto então remanejar o recurso disponível de 25 mil, 

conforme estabelecido na Resolução CBHLSJ nº 75/2019 para outro fim ou então que fosse 

comprada uma embarcação motorizada com esse valor, sendo escolhida esta última opção 
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pelos membros da CT Pesca. Foi informado também que conforme os orçamentos realizados 

esse valor não daria para comprar a carreta rodoviária em conjunto. Assim, foi proposto pelo 

Sr. Rogério Viana a construção da carreta em madeira, caso seja doado os materiais para isso, 

Chico informou que tentaria adquirir (por doação) as rodas e o eixo para construção desta 

carreta rodoviária. Iniciando o item 5. Projeto Pesca + Sustentável; a Senhora Renata Pereira 

da CI-Brasil, ONG internacional presente em mais de 60 países que trabalha em prol do 

desenvolvimento sustentável na pesca e da proteção do ambiente marinho. A Senhora Renata 

apresentou o Projeto desenvolvido na Lagoa de Araruama: Pesca + Sustentável que visa à 

subsistência da pesca artesanal oriunda das tradições repassadas de pai para filho em conjunto 

com a preservação ambiental do ecossistema. Foi apresentado um vídeo mostrando o projeto 

na Laguna sobre a tradicional pesca de gancho de tainha que após ser capturada é colocada 

uma etiqueta contendo um código QR que informa ao consumidor sobre o petrecho, pescador 

e o local de onde o peixe foi retirado. Renata enfatizou que o projeto tem como objetivo 

ensinar ao pescador, pescar melhor para pescar sempre. Passando para o item 6 Curso de 

prática de manuseio a bordo e beneficiamento do pescado; inicialmente foi contextualizado a 

importância deste curso para a redução de perda no processo de produção do pescado da 

comunidade pesqueira da região, e então foi passada a palavra a Senhora Jamile Saad 

(MAPA) sendo perguntado em que o MAPA poderia ajudar na elaboração deste curso; a 

Senhora Jamile primeiramente parabenizou os integrantes da CT Pesca por trabalhar no 

fortalecimento da fiscalização na pesca irregular, em seguida respondei informando sobre as 

condições do manuseio adequado do pescado, uma vez que o interesse dos pescadores locais 

poderia ser a busca de um mercado mais sofisticado para a venda do seu  pescado, como 

ficou claro no item de pauta anterior. Jamie falou também que para validar os 

estabelecimentos que comercializam os produtos oriundos da pesca, esses deverão possuir 

registro no Serviço de Inspeção Federal ou o município estar aderido ao Sistema Brasileiro de 

Inspeção devendo ter no mínimo um veterinário do quadro efetivo e ter uma estrutura mínima 

para o veterinário fiscalizar os estabelecimentos para só então o MAPA credenciar o 

estabelecimento. Jamile chamou atenção para que o município primeiro faça o 

credenciamento perante o MAPA para só depois iniciar a construção do estabelecimento. Em 

fala o Secretário de Agricultura de São Pedro da Aldeia, Dimas Tadeu, informou que o 

município possui o cadastro no Sistema do Mapa e que está disponível para ajudar com a 

Secretaria.  Em seguida a Senhora Mariana Botelho da Fiperj informou que sua instituição 

está disponível para ajudar no curso de manuseio do pescado a bordo e vem trabalhando para 

trazer o curso para a região. Chico contextualizou que o curso permitirá o pescador trabalhar 
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melhor seu produto adquirindo um valor maior pelo pescado melhorando assim sua qualidade 

de vida. Chico falou também que está trabalhando para trazer outros novos cursos como o de 

motores de embarcação (diesel e gasolina). Passando para o item 7 Processos pendentes no 

SPU, foi informado que os processos serão encaminhados na próxima semana. Passando para 

o item 8 Ações de monitoramento do caranguejo no São João, foi lembrado inicialmente que 

o crustáceo guaiamum também estava contemplado neste projeto. A Senhora Mariana 

Botelho (FIPERJ) atualizou o histórico que a pesca destes crustáceos estava proibia pela 

resolução 445 e posteriormente foram publicadas algumas Instruções Normativas que 

permitiu a pesca apenas em UCs detentoras de plano de gestão local da espécie. Mariana 

informou que a Fiperj em conjunto com o ICMBio vem trabalhando  para elaborar em tempo 

hábil o plano de gestão para a espécie na UC, que será encaminhado para Brasília para 

aprovação. Foi perguntado pela Sulamita (Observação) se a verba do CBHLSJ já estava na 

conta para dar continuidade no projeto do monitoramento do Guaiamum na bacia do Rio São 

João e quando estaria pronto o projeto. Foi informado que seria averiguado junto ao setor 

administrativo da Delegatária e seria respondido na próxima reunião. Em seguida Mariana 

informou que poderia contribuir para a elaboração do escopo do projeto que estava em 

andamento, e informou que ainda falta o detalhamento do cronograma temporal e a definição 

de quais requisitos para contratação o agente de campo e o monitor deveriam cumprir. Foi 

solicitado que o Comitê entrasse em contato com a comunidade do Pará, e com a Pesca + 

Sustentável, para elaborar curso sobre as “basquetas” que diminuem significativamente a 

mortandade de crustáceos, o curso deverá sair pela CTEACOM. Passando para o item 9 

Curso Especial para Tripulação de Embarque de Estado no Serviço Público – ETSP, Chico 

informou que o referido curso foi uma solicitação vinda em reuniões anteriores da CT Pesca 

para os agentes fiscalizadores dos municípios signatário do Acordo de Cooperação Técnica. 

Deste modo, ficou acordado que seria enviado um ofício com a ficha de inscrição para cada 

prefeitura para indicar seus agentes para participar do curso. Passando para pauta 

extraordinária foi apresentado o extrato do projeto de monitoramento do pescado que objetiva 

Investigar presença de coliformes totais e termotolerantes em amostras de peixes e camarão 

coletados na Laguna de Araruama em um período determinado. Serão investigadas duas 

espécies de pescado que ocorrem comumente no ecossistema lagunar de Araruama de peixes 

e crustáceos, sendo aprovado pelos Membros da CT Pesca com uma pequena ressalva, que 

fosse incluída a espécime Farfantepenaeus paulensis e incluir também a Área I no 

monitoramento. Em relação ao Projeto do Biodiesel a partir de gorduras residuais, foi 

solicitado que fosse encaminhado para a CTEACOM para ser discutido na câmara técnica 
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São Pedro da Aldeia, 07 de abril de 2020 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DA ROCHA GUIMARÃES  

Presidente da Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura  

Comitê de Bacia Hidrográfica Lagos São João 

específica e que seria interessante convidar os responsáveis pelo projeto para fazer uma 

apresentação aos membros do comitê para eles verem se existe a viabilidade de implementar 

o referido projeto na região. Passando para o ultimo item: Assuntos Gerais; foi pedido 

inclusão de pauta na CT Saneamento para discussão dos impactos gerados nos rios São João 

e Gargoá, foi solicitado pauta para a próxima Reunião sendo elas: Discussão sobre a abertura 

do canal na lagoa de Araruama e Discussão/Elaboração de minuta sobre o Seguro Defeso. 

Não havendo mais nada a ser tratado o Presidente Chico Guimarães agradeceu a presença de 

todos e encerrou a reunião.  

Registro Fotográfico: 

 

     

 

 

 

Relator: Luís Fernando Faulstich (Analista Técnico do CBHLSJ) 


