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Defeso da Lagoa vai de 
1º de agosto a 31 de outubro
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CBH decide criar projeto de 
reflorestamento para 
recuperar áreas da bacia 
Objetivo é contemplar locais importantes para
a produção de água no manancial de Juturnaíba

A Plenária do Comi-
tê de Bacia Lagos São 
João aprovou, em reunião 
por videoconferência no 
dia 14 de julho, a reali-
zação de um projeto de 
reflorestamento em áre-
as degradadas da região 
hidrográfica. 

O objetivo é garantir a 
recuperação de áreas im-
portantes para a produção 
de água no manancial de 
Juturnaíba, que abastece a 
região.

Para a realização do 
projeto, será reservado 
um montante de R$ 716,6 
mil do Fundo Estadu-
al de Recursos Hídricos 
(FUNDRHI). 

As áreas serão selecio-
nadas pela recém-criada 
Câmara Técnica de Res-
tauração Florestal, tendo 
como base estudos téc-
nicos como o realizado 
pelo projeto Revivendo 
Águas Claras, apoiado 
pelo Comitê, voltado para 

afluentes da Represa de 
Juturnaíba. 

No encontro virtual 

também foi marcada 
a primeira reunião da 
nova Câmara Técnica 

de Gerenciamento de 
Recursos Costeiros, para 
o próximo dia 5 de agosto. 
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Afluentes da Represa de Juturnaíba poderão receber projeto de reflorestamento 
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Segundo especialistas, o defeso promove equilíbrio ambiental na Lagoa de Araruama

Começa neste sábado, 1º 
de agosto, o defeso total da 
Lagoa de Araruama. Até o 
dia 31 de outubro, a pesca 
fica proibida no ecossiste-
ma. Segundo especialistas, 
o defeso é importante para 
proporcionar um período de 
reprodução adequada das 
espécies, garantindo o res-
tabelecimento do estoque 
pesqueiro natural e evitan-
do que a captura do pescado 
esteja acima da capacidade 
de reposição. 

Para amenizar o impacto 
financeiro da proibição da 
pesca, mais de 600 pesca-
dores profissionais de cinco 
cidades no entorno da La-
goa de Araruama recebem 
o Seguro Defeso, pago pelo 
INSS durante os três meses, 
no valor de um salário mí-
nimo (R$ 1.045) por mês.

Uma das novidades para 
o defeso deste ano é o an-
damento da proposta para 
a separação do defeso da 
Lagoa de Araruama em 
duas partes, sendo uma ex-
clusivamente para a pesca 
do camarão, e outra para os 
peixes. 

O debate ocorre no âmbi-
to do Comitê de Bacia Hi-
drográfica Lagos São João, 
mais especificamente na 
Câmara Técnica de Pesca 
e na recém criada Câmara 
Técnica de Gerenciamento 
Costeiro. A solicitação está 
tramitando no Ministério da 
Agricultura e vem sendo 
tema de debates no proces-
so de revisão do Marco Re-
gulatório da Pesca do Ca-
marão no Brasil, promovido 
pelo Projeto Manejo Sus-
tentável da Fauna Acompa-
nhante da Pesca de Arrasto 
na América Latina e Caribe 

Lagoa de Araruama 
entra em período 
de defeso 
Proibição da pesca tem o objetivo de garantir 
a reprodução adequada das espécies
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(REBYC II - LAC).
O presidente do Comitê 

Lagos São João, Leandro 
Coutinho, afirma que par-
te dos pescadores demons-
trava resistência ao defeso 
quando ele foi implantado, 
em 2013, mas que, com os 
resultados positivos, atual-
mente a grande maioria é 
favorável.

“No começo, alguns pes-
cadores eram contrários ao 
defeso. Acontece que, após 
o defeso, a quantidade e 
a qualidade do pescado 
melhoram muito. Então 

os pescadores foram ven-
do essa melhora e agora a 
grande maioria é a favor 
e sabe que é importante. 
Temos essa demanda pela 
mudança a data do defeso 
do camarão, que é uma so-
licitação justa e que está 
sendo encaminhada pelo 
Comitê. Enquanto isso, é 
importante que todos con-
tinuem respeitando esse 
período, porque a lagoa 
se recupera muito bem”, 
defende Leandro.

Ele lembra que, pelo 
segundo ano consecutivo, 

o Comitê dará suporte às 
equipes de fiscalização, for-
necendo cotas de combustí-
vel para automóveis e em-
barcações, além de ítens de 
segurança náutica e protetor 
solar, entre outros, com ver-
ba captada junto ao Fundo 
Estadual de Recursos Hí-
dricos (FUNDRHI).

Para o coordenador da 
Câmara Técnica de Pesca 
do Comitê Lagos São João, 
Francisco Guimarães (Chi-
co Pescador), é importante 
que as prefeituras das ci-
dades do entorno da lagoa 

cumpram o acordo de co-
operação firmado no ano 
passado, que estabeleceu 
a guarda integrada Senti-
nelas da Lagoa, formada 
por agentes da 8ª Unidade 
de Policiamento Ambien-
tal (Upam) e das guardas 
ambientais de cada um 
dos c inco municípios: 
Araruama,  Ar ra ia l  do 
Cabo, Cabo Frio, Iguaba 
Grande e São Pedro da 
Aldeia.

Para fortalecer a inte-
gração, uma novidade deste 
ano foi a formação de uma 

Ecossistema terá três meses sem captura de pescado para a reprodução adequada das espécies
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força-tarefa, que, além do 
Comitê, da Upam e das Pre-
feituras, conta ainda com a 
participação do Ministério 
Público Federal (MPF), do 
Instituto Estadual do Am-
biente (Inea) e da Fundação 
Instituto de Pesca do Estado 
do Rio (Fiperj).

“É muito importante ter-
mos a cooperação efetiva de 
todas as cidades, cumprindo 
o acordo de cooperação téc-
nica. Quando todos fazem 
a sua parte, ninguém fica 
sobrecarregado e consegui-
mos atingir os objetivos de 
forma mais eficiente. Em 
todos os anos do defeso, 
sempre que a fiscalização 
foi eficiente, houve uma 
elevação muito grande na 
produção de pescado após 
o fim da proibição”, cobra 

Chico.
Para ele, o defeso está 

diretamente ligado à cons-
cientização sobre a im-
portância da preservação 
ambiental.

“Nestes sete anos de de-
feso, podemos ver como a 
consciência da preservação 
ambiental cresceu nas co-
munidades. As pessoas es-
tão denunciando cada vez 
mais a pesca predatória e a 
poluição. Então o saldo do 
defeso é bastante positivo”, 
considera.

De acordo com o biólo-
go Eduardo Pimenta, vice
-presidente do Comitê de 
Bacia Hidrográfica Lagos 
São João, a estratégia é de 
que a fiscalização siga ao 
longo de todo o ano, não 
apenas durante o defeso, 

tendo como foco a orien-
tação para o cumprimento 
das regras.

“O objetivo é que a fis-
calização esteja presente o 
ano inteiro, muito embora 
no defeso essa presença 
tenha que aumentar. Mas, 
mesmo fora do defeso, a 
lagoa tem suas regras de 
pesca. Por isso a fiscali-
zação deve ser permanen-
te, sempre com olhar para 
a orientação e o respeito 
das regras, evitando a pes-
ca predatória em qualquer 
época do ano”, considera 
ele.

Pimenta considera na-
tural que as regras do 
defeso sejam revis tas 
regularmente.

“O defeso é uma reali-
dade, tanto é que está aí 

há sete anos. Ele garante a 
reposição dos estoques e a 
empregabilidade da cadeia 
produtiva lagunar pesquei-
ra, que oferta proteína de 
fácil digestibilidade para a 
população. É natural que, 
de tempos em tempos, ele 
seja revisto para a manu-
tenção das ações e para 
corrigir o que é necessário. 
Agora está em curso essa 
revisão na data de captura 
do camarão. É uma deman-
da do setor pesqueiro, que 
a visão técnica e científica 
avaliam que procede, já que 
o período do defeso atual é 
justamente o de maior pro-
dutividade do camarão. Por 
isso, vemos com bons olhos 
essa possibilidade de mu-
dança”, completa Eduardo 
Pimenta.

Defeso é realizado na Lagoa de Araruama desde 2013 e vem trazendo bons resultados
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Dragagem é tema de 
debate no subcomitê 
Lagoa de Araruama 
Objetivo é obter informações do Governo do Estado 
sobre a realização do trabalho de recuperação do ecossistema

Reunião virtual teve diversos temas acerca da Lagoa de Araruama em debate



Informativo / CILSJ / CBH Lagos [Julho - 2020] Informativo / CILSJ / CBH Lagos [Julho - 2020]

O Subcomitê da Lagoa 
de Araruama debateu, em 
reunião por videoconfe-
rência no dia 22 de julho, 
sobre a dragagem de tre-
chos do Canal Itajuru e da 
lagoa. A dragagem é ne-
cessária para facilitar a re-
novação da água da Lagoa 
de Araruama e para evitar 
acidentes náuticos com 
embarcações encalhadas 

em trechos assoreados.
O objetivo do Comitê de 

Bacia Hidrográfica Lagos 
São João é obter informa-
ções do Governo do Esta-
do sobre a realização da 
dragagem.

A reunião também teve 
informes sobre o estudo 
hidrodinâmico da Lagoa 
de Araruama, contrata-
do pela Prolagos. Uma 

apresentação da engenhei-
ra Marilda Azevedo abor-
dou os projetos contrata-
dos pela concessionária 
para a resolução de pontos 
ainda sem captação de es-
goto no entorno da lagoa, 
com o objetivo de finalizar 
o cinturão de coleta.

A Prefeitura de Cabo 
Frio  também forne-
ceu dados a respeito do 

monitoramento que vem 
sendo feito na lagoa.

O coordenador da Câ-
mara Técnica de Pesca do 
Comitê Lagos São João, 
Francisco Guimarães (Chi-
co Pescador), atualizou os 
membros sobre as ações 
de fiscalização que vêm 
sendo desenvolvidas em 
conjunto com os demais 
órgãos fiscalizadores.

Objetivo é saber do Governo do Estado como está o processo de contratação do serviço de dragagem
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