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SINOPSE DE REUNIÃO  

 

 

“Reunião da Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro e Usos Múltiplos” 

 

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 41/2021 de 06 de maio de 2021 

Data: 10/05/2021      

Hora: 10h 
Local: Videoconferência (plataforma Jitsimeet) 

Presentes:  

 

Membros: Eduardo Pimenta (UVA); Paloma Arias Ordiales (IEMAR); Manildo Oliveira (IFF-

CF); Amanda Bulhões (PROLAGOS); Felipe Liberato (PROLAGOS); Nathália Bragança 

(CAJ); Keila Ferreira (P.M. Arraial do Cabo); Marcos Felipe Vargas (P.M. Cabo Frio); Mariana 

Botelho (FIPERJ);  

 

Convidados: Mario Flavio Moreira (P.M. Cabo Frio); Aline Thomasi (FIPERJ); (Luís 

Fernando Faulstich (CILSJ). 

Pauta:  

 

1) Homologação da composição da Câmara Técnica;  

2) Eleição de coordenador (a);  

3) Proposta de Projeto de engorda do pescado por meio das artes de pesca fixa na Lagoa 

de Araruama (Francisco Guimarães);  

4) Proposta de Monitoramento, pelo menos nas praias, do aporte continental de 

microplásticos para a região costeira (Manildo - IFF-CF);  

5) Plano de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos 

São João (Resolução CBHLSJ n° 127/2020); 

6) Assuntos Gerais. 

 

Resumo:  
O Presidente do CBH-LSJ, Sr. Eduardo Pimenta, iniciou a reunião agradecendo a presença de 

todos. Em seguida, fez uma breve contextualização dos motivos que levaram à criação da 

Câmara Técnica. Passou-se, então, para a homologação da composição. O Sr. Luís Fernando 

Faulstich, do CILSJ, citou as entidades a serem homologadas, questionando se havia alguma 

inclusão ou retificação a ser feita. A Sra. Mariana Botelho solicitou que alterasse a 

representação da FIPERJ, colocando a própria como Titular e a Sra. Beatriz Corrêa de Freitas 

como suplente. Sem mais manifestações por parte dos presentes, a composição foi homologada 

com as alterações. Continuou-se para a Eleição do Coordenador. A Sra. Paloma Arias, do 

IEMAR, manifestou interesse na função. A mesma foi eleita como Coordenadora pela maioria 

dos membros. Prosseguiu-se para a proposta de projeto de engorda do pescado por meio das 

artes de pesca fixa na Lagoa de Araruama, sugerido pelo Sr. Francisco Guimarães. A Sra. Aline 

Thomasi, da FIPERJ, informou que enviou, por e-mail, as legislações pertinentes ao tema que 

regulamentava a proibição da prática de Aquicultura em lagos, lagoas e lagunas, por serem 

consideradas áreas de preservação. Ressaltou que seria necessário um estudo técnico levantando 

informações, como quais espécies seriam produzidas e tipo de arraçoamento. Por fim, sugeriu 

uma consulta formal ao INEA, para verificar a viabilidade do projeto. Visto isso, foi deliberado 

encaminhar a demanda para a Câmara Técnica de Pesca e Aquicultura, para ter ciência dos 
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fatos e tomar as devidas providências, conforme sugestão do Sr. Eduardo Pimenta. Avançou-se 

para o próximo item de pauta. O Sr. Manildo Oliveira, do IFF-CF, contextualizou que sua aluna 

estava trabalhando em uma dissertação de mestrado sobre a Análise de Microplástico de 

Sedimentos de Água das Praias e propôs que o CBH-LSJ apoiasse a continuidade do projeto ou 

reforçasse o que já estava sendo feito. Em seguida, explicou o projeto e apresentou os 

resultados obtidos, até o momento. O Sr. Eduardo Pimenta informou que convidou os 

representantes do Projeto Bandeira Azul e do Mar Sem Lixo, com o objetivo de adaptar a 

metodologia de coleta de microlixo, apresentado pelo Sr. Manildo Oliveira, de forma que possa 

corroborar nas ações que já promovem. A Sra. Paloma Arias informou que o Red Pro Playa, a 

qual era membra, realizava estudos sobre o tema, e poderia disponibiliza-los. Não havendo mais 

contribuições por parte dos membros. Seguiu-se para o item de pauta que tratava sobre o Plano 

de Abordagem Ecossistêmica na Gestão Costeira da Bacia Hidrográfica Lagos São João. O Sr. 

Eduardo Pimenta fez um breve resumo do histórico das discussões sobre o assunto. 

Acrescentou que já havia recursos aprovados para o projeto, através da Resolução CBHLSJ n° 

127/2020, e estava em processo de elaboração do escopo do Termo de Referência para a 

contratação de licitação. Por fim, solicitou a apresentação do escopo na próxima reunião da 

Câmara Técnica. O Sr. Mário Flávio, da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, questionou o atual 

status das discussões sobre o GERCO, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

do INEA. O Sr. Eduardo Pimenta respondeu que iria se atualizar sobre o assunto e em breve 

daria um retorno. O Sr. Luís Fernando Faulstich relembrou que os técnicos do INEA fizeram 

uma apresentação introdutória sobre o GERCO no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, para os 

membros da Câmara Técnica de Usos Múltiplos, em 2019. O Sr. Eduardo Pimenta solicitou o 

envio do material para os membros da Câmara Técnica e pediu, também, o contato dos técnicos 

que realizaram tal apresentação. Solicitou, ainda, o resgate do Plano de Gerenciamento 

Costeiro, do município de Rio das Ostras. O Sr. Manildo Oliveira sugeriu convidar os 

pesquisadores do IEAPM para contribuir no debate. O Sr. Eduardo Pimenta sugeriu convidar, 

também, o Grupo Mexilhões Sudeste do Brasil (MSB) para retomar as discussões sobre o 

Projeto de Maricultura do Peró. O Sr. Mario Flavio informou que o projeto não avançou devido  

alguns entraves, contudo, a última informação recebida foi que o MSB conseguiu todas as 

licenças junto ao STU e ao INEA e estavam à procura de um local para o beneficiamento do 

mexilhão, em Cabo Frio. Inteirou que aguardava o posicionamento do Grupo. O Sr. Manildo 

Oliveira comentou que o IFF-CF estava pleiteando a possibilidade de parceria para executar 

estudos para o Grupo. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Eduardo Pimenta 

agradeceu a participação de todo e finalizou a reunião.  

Registro Fotográfico: 
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Relator: Samara Miranda, revisado por Luís Fernando Faulstich (CILSJ). 

Elaborado em: 01/06/2021 

Aprovado em: 07/10/2021 

 PALOMA ARIAS ORDIALES 
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