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CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo    

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

75ª Sessão Ordinária  

03 de dezembro de 2012 

 

Ajuda-Memória de Reunião 

 

 

1- Abertura 

 

A reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões 

(CEMIT) foi aberta às 14h30, pelo Secretário de Defesa Social, Dr. Wilson Damásio, no 

auditório da Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco, e contou com a 

seguinte participação: 

 

Membros efetivos:  

 Rosângela Lessa (UFRPE); 

 Claudia Mattos (CEMIT/SDS); 

 Cel. Daniel Ferreira de Lima Filho (DGO/CBMPE); 

 TCel Arnóbio Almeida (GBMAR/CBMPE); 

 Cap Helder Carlos (CBMPE); 

 Luiz Lira (IOPE); 

 Ana Paula Leite (IOPE); 

 Joyse Breenzinckr (Gestora do IML); 

 Assis Lacerda (CPRH/SECTMA); 

 

 Membros Convidados: 

  

 Dr. Francisco Marcante (SBEEL); 

 Dra. Carla Marques (CMA/ICMBIO); 

 André Crasto (Prefeitura do Recife); 

 Rubem Amorim (Prefeitura de Olinda); 

 Cláudia F. Oliveinda (IBAMA); 

 Amaro Fernandes (IBAMA); 

 Mauro de Almeida (ASO); 

 Geraldo Cavalcanti (ABF/ANS/FPS); 

 Bruno Pantoja (BP Ambiental); 

 Jones Santander (UFPE); 

 João Carlos Maia (UFRPE); 

 Jonas Rodrigues (UFRPE); 

 Eustáquio José (Divers for sharks); 

 Nara Santos (Divers for sharks); 

 Andrea Queiroga (Divers for sharks); 

 Kaio Lima (UFRPE); 

 Ênio Regis (TCM Tubarão na Panela); 

 Suzana Regis (TCM Tubarão na Panela); 
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 Ítalo Feijó (DESPIT PE); 

 Thiago Augusto (AVITUBA); 

 Filipe Cadena (AVITUBA); 

 Caroline Demange (UFRPE); 

 Rafael Muniz (UFRPE); 

 Paulo Albuquerque (UFRPE); 

 Robson Jatobá (UFRPE). 

 

 

2 – Encaminhamentos da reunião  

 

A reunião foi aberta pelo Dr. Damásio, que desejou boa tarde a todos, saudou os 

componentes da mesa e declarou aberta a reunião. Agradeceu aos membros do Comitê 

pelo trabalho que eles vêm desempenhando no CEMIT, disse que o trabalho é de grande 

importância para os pernambucanos e para o incremento do turismo no Estado, que o 

Governo do Estado vem, através da Secretaria de Defesa Social, fazendo o possível e o 

impossível para trazer recursos para as pesquisas voltadas à prevenção dos ataques de 

tubarão. O secretário explanou sobre os novos postos de observação do CBMPE, 

situados na orla de Boa Viagem e informou que mais quatro deles serão inaugurados até 

o fim do ano, consolidando as ações voltadas à prevenção dos ataques de tubarão e ao 

incremento do turismo no Estado. Disse ainda que o assunto é bastante técnico e que 

solicitou à UFRPE a expansão do raio de ação dos barcos, indo até o litoral Norte para 

contemplar parte do município de Olinda. Acrescentou que do seu gabinete visualiza 

todo o percurso dos barcos através do sistema de rastreamento chamado 

GEOCONTROL. Damásio de despediu desejando um bom final de semana a todos e 

passou a palavra a presidente do CEMIT, Doutora Rosangela Lessa. A Dra. Rosângela 

cumprimentou os presentes e agradeceu a presença do Dr. Damásio nesta última reunião 

do CEMIT do ano de 2012. Dando seguimento, a professora leu os tópicos da pauta 

distribuída aos presentes. A presidente expôs os relatórios anuais das atividades 

desenvolvidas pelos membros efetivos do Comitê e passou a palavra para o CBMPE. O 

Cel. Daniel deu boa tarde a todos e relatou que no ano de 2012 a corporação continuou 

atuando na prevenção de ataques e afogamentos e informou que revitalizou e instalou 

algumas placas de alerta aos incidentes com tubarões distribuídas nas praias da Região 

Metropolitana do Recife – RMR. O Cel. mencionou que a corporação está trabalhando 

na mudança do layout das placas de alerta que serão instaladas na região para que estas 

sejam adequadas às normas internacionais, o que as tornam autoexplicativas. Relatou 

que no ano de 2012 foi realizado um curso de salvamento no mar, no qual 27 bombeiros 

concluíram, e atualmente está sendo realizado o curso de mergulho autônomo. Voltou a 

dizer que o foco do CBMPE não é especificamente o ataque de tubarão, mas a 

prevenção para a preservação da vida como um todo. Falou do evento da Copa do 

Mundo, que tantas pessoas frequentarão as praias e que o efetivo precisa estar 

capacitado em todas as áreas de salvamento. Continuou informando que o Corpo de 

Bombeiros está pleiteando um projeto que conta com 11 postos guarda-vidas, com 

vídeo monitoramento, onde, havendo ocorrência nos locais sem guarda-vidas, os órgãos 

competentes serão acionados, devido ao vídeo monitoramento. Quanto aos dados do ano 

de 2012, Daniel informou que houve 262 ocorrências, sendo 151 de eminência de 

afogamentos, com 16 óbitos, o que mostra que apesar da questão do ataque de tubarão, 

as eminências de afogamentos são bem mais altas. A Dra. Rosângela agradeceu a 

exposição do Cel. Daniel e passou a palavra ao IOPE. O Sr. Alexandre Carvalho 

cumprimentou a todos os presentes e disse que 2012 foi um ano bastante positivo para o 

IOPE, que coordena as ações de educação ambiental sob a orientação do Prof. Luiz lira. 
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Explicou que o trabalho é voltado ao mais diverso público e que a resposta tem sido 

animadora, com aproximados 100 por cento de aceitação.  Como de praxe, o 

representante do IOPE passou às mãos da secretária executiva do CEMIT, a sra. Claudia 

Mattos, o relatório mensal das atividades realizadas no âmbito da educação ambiental, 

no período de 30 de agosto até a presente data. Dando seguimento, pediu à engenheira 

de pesca Ana Paula Leite, do IOPE, para apresentar o relatório de atividades do ano de 

2012, em slides. A Dra. Rosângela Lessa agradeceu a exposição apresentada pelo 

IOPE e convidou a doutora Joyce a fazer seu relato. A Dra. Joyce introduziu que o IML 

é uma instituição séria e respeitada, cujos profissionais são convidados a emitirem 

pareceres às instituições federais e que todos os laudos elaborados são discutidos por 

mais de um profissional. Concluiu que os laudos do CEMIT são feitos por profissionais 

competentes. Neste momento, a presidenta do CEMIT, Dra. Rosângela interrompeu a 

reunião por perceber que alguns ouvintes estavam filmando. A professora informou que 

se fazia necessário a autorização prévia dos membros efetivos do comitê para tal 

filmagem, pois se tratava de direito de imagem, não sendo o caso, a gravação não era 

permitida. O Sr. Felipe Cadena apresentou-se, disse não ser membro do Comitê, mas 

explicou que estava gravando porque pretendia divulgar o material para a população 

saber o que ocorre nas reuniões do CEMIT. A Dra. Rosângela explicou que o público 

pode ter acesso às informações através da página eletrônica do CEMIT, ou, se preferir, 

vir assistir as reuniões, mas gravar e divulgar, isso não são autorizados. O Cel. Daniel 

relatou que as reuniões poderiam ser fechadas, mas são abertas para que todos possam 

colaborar e que neste caso específico envolve o direito de imagem e é preciso respeitar. 

Continuando a reunião, Dra. Rosângela passou a palavra ao Sr. Assis, da CPRH. O Sr. 

Assis disse que o destaque no ano de 2012 das ações da CPRH foi o início da dragagem 

e renovação do estuário do Rio Beberibe, acrescentando que está próximo o início da 

dragagem do Rio Capibaribe. Assis comentou do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e 

do Relatório de Impacto Ambiental - RIMA do Projeto Orla - PE, já tramitando dentro 

da CPRH. Informou que não trouxe números porque o relatório ainda não estava pronto, 

mas que assim que tiverem organizados serão apresentados ao CEMIT. Continuando, a 

Dra. Rosângela passou a apresentação do relatório anual do PROTUBA VII pelo Sr. 

Jonas Rodrigues, da UFRPE. Devido ao não comparecimento dos membros do Instituto 

Praia Segura - IPS a Dra. Rosângela pulou o item 04 - Relato dos andamentos para 

regularização das exigências para implantação do Projeto de Instalação das Telas -, e 

passou para o próximo item de pauta - o calendário das reuniões do CEMIT em 2013 – 

acrescentando que essas informações estarão disponíveis na página eletrônica do 

CEMIT em poucos dias. Sobre a página eletrônica, explicou que existe um esforço para 

que esta entre logo em vigor, que seja interativa, constituindo um espaço onde poderão 

ser consultados os relatórios dos projetos, as atas das reuniões, legislação do CEMIT, e 

o Fale Conosco (espaço para tirar dúvidas, enviar mensagens, sugestões, etc.). Contudo, 

a presidenta passou para o último ponto da pauta – Outros Assuntos – abrindo a fala a 

quem quisesse perguntar. O Sr. Felipe Cadena se apresentou e disse estar ali 

acompanhando seu amigo Charles (surfista que perdeu as duas mãos em um incidente 

com tubarão no Estado), explicando que, por iniciativa de Charles, os dois estão criando 

a AVITUBA – Associação das Vítimas de Tubarão, propondo criar um portal, que 

estará disponível em 16 idiomas, e que a intenção é disponibilizá-lo para a população 

em geral. Disse que o objetivo de gravar a reunião era coletar dados para colocar nesse 

portal. Felipe criticou o Governo do Estado, chamando a instituição de hipócrita, 

quando fala em educação ambiental, já que foi o próprio Governo que depredou o 

habitat desses animais com a construção do Porto de SUAPE. Ele perguntou que 

medidas efetivas o Governo do Estado pretende adotar para evitar ou minimizar os 

incidentes com tubarão e se há a possibilidade de se usar sirenes, como existem em 
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outros lugares do mundo para alertar a população da aproximação de um animal de 

grande porte. A Dra. Rosângela respondeu que o CEMIT conscientiza as pessoas a 

tomarem a decisão de continuarem vivas e explicou que a educação ambiental tem a 

vantagem de fazer com que o cidadão aja de livre e espontânea vontade, munidos de 

uma série de conhecimentos. Disse não parecer adequado adotar outro tipo de postura 

da que torna o cidadão mais capaz de ter informações, tomar decisões e assumir os seus 

próprios riscos, se assim desejarem. Acrescentou que qualquer sistema ou proposta que 

traga a ideia de que o problema vai acabar, como colocar redes que vão da praia do Pina 

até a praia do Paiva, é enganar a população. Comentou ainda que o CEMIT trabalha 

com transparência nunca vista antes neste país e que já existe arrependimento nos 

lugares onde as pessoas caçam tubarão e inserem redes imensas, como aconteceu na 

África do Sul. Dra. Rosangela informou que essas atitudes não estão programadas para 

Pernambuco. O Sr. Felipe retrucou dizendo não estar falando de rede, e até sabe que 

redes não resolvem, aliás, trazem uma falsa impressão de segurança, questionando se 

existe um sistema de monitoramento mais eficiente, pois disse frequentar o mar toda 

semana e é consciente de que no local onde surfa pode ser atacado por um tubarão, 

perguntando se não existem outras medidas efetivas, como por exemplo, um alarme. A 

Dra. Rosângela respondeu que a medida efetiva é a educação ambiental. O Prof. Lira 

ressaltou a importância de as pessoas discutirem ideias sem agredirem umas às outras e 

comentou que as pessoas deveriam discutir a questão do ponto de vista científico e 

ambiental. O professor acredita que as pessoas devem mostrar o outro lado, trazer 

críticas, mas o que não pode fazer é dizer que o Governo não está fazendo nada. Disse 

que como qualquer outro órgão o CEMIT erra, mas que acerta também. Continuou sua 

fala dizendo que as pessoas devem reconhecer que o Estado nunca escondeu a 

problemática dos ataques de tubarão e que vem trabalhando para mitigar a questão. “O 

Fato é que nenhuma pessoa foi atacada seguindo a conduta disseminada pela 

Educação Ambiental, não seguindo esses preceitos haverá incidente e quanto a isso o 

Estado não pode se responsabilizar.” O Cel. Daniel disse acreditar que a adoção do 

alarme, como foi mencionado, é algo complicado, visto que a orla de Pernambuco é 

muito grande. Quanto às medidas adotadas, acredita serem efetivas, pois no ano de 2012 

houve dois ataques com óbito, número que poderia ser maior, não fosse o trabalho de 

Educação Ambiental. Além de que a topografia do litoral de Pernambuco favorece a 

aproximação dos tubarões. O Sr. Geraldo pediu a palavra e lembrou que quando houve 

o primeiro ataque de tubarão no Estado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Que a 

fim de entender o fato, sentou com o atual Governador Eduardo Campos, Secretário da 

Fazenda na época, e decidiram procurar quem entendia do assunto, ação que culminou 

com o maior workshop da história do Brasil, se tratando de ataques de tubarão. Disse 

que o evento reuniu os maiores especialistas da área vindos da África do Sul, da 

Austrália, EUA e Brasil. No encontro, diversos fatores foram tratados como causadores 

do problema, deles, o principal foi o Porto de SUAPE (devido à destruição dos 

estuários), os poços artesianos na orla (porque a batida para a perfuração dos poços 

chamava a atenção dos tubarões) o aumento da população e a questão da preamar, já 

que o peixe grande circula na área de profundidade do canal que, na praia de Boa 

Viagem, fica a cerca de 50 metros da orla. Desse modo, passamos a entender como 

funcionava a problemática dos ataques de tubarão. Disse acreditar que o caminho é este, 

buscar o conhecimento cientifico. Defende como falou na última reunião, que as 

reuniões não sejam abertas ao público, que sejam abertas apenas para algumas pessoas 

indicadas por alguém da sociedade, que tem algo a acrescentar, a discutir, mas sem 

agressões. Se existem erros no método adotado, que sejam discutidos e melhorados, mas 

que sejam baseados em estudos científicos. Disse estar feliz porque estar convivendo 

com uma geração nova de atletas, campeões da última etapa, garotos que não possuem 
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estrutura, do município de Ipojuca. Ressaltou que o surf tem um lado social 

importantíssimo, frisando trecho da fala do Professor Lira, que nenhum atleta filiado à 

federação foi atacado, em mais de 20 anos de atividade, devendo-se isso ao alcance da 

Federação. O Sr. Alexandre Carvalho disse que, quanto às medidas efetivas, acredita 

naquelas que foram discutidas e aprovadas no Comitê, embora sempre aberto a qualquer 

colocação. Informou que todas as sugestões são ouvidas e pensadas com o devido 

respeito. Finalizando sua fala, passou aos números: comparando os 8 anos que 

antecederam a criação do CEMIT (1997 a 2004), com os 8 anos de atuação do CEMIT 

(2004 a 2012), o resultado é que nos primeiros anos antes da criação do comitê 

ocorreram 24 ataques, totalizando uma média de 03 ataques por ano, já nos 08 anos de 

atuação do CEMIT ocorreram 11 ataques, totalizando 1,4 ataques por ano, o que 

corresponde a uma redução de 53% no número de ataques. Seguiu comparando os 

dados, do ano de 1992 a 2004 (unificação dos dados dos incidentes/13 anos que 

antecederam o CEMIT), ocorreram 46 ataques, totalizando 3,5 ataques por ano. 

Comparando com os 8 anos de atuação do CEMIT, que corresponde a 1,4 ataques por 

ano, passamos a uma redução de 60% dos incidentes com tubarões. Quanto à questão 

das vítimas, disse que sempre teve o maior respeito pelas famílias e pelas vítimas e que 

está realizando o trabalho porque acredita, mas que não existe uma única solução para o 

problema. A Dra. Joyce disse que, na realidade, o que vemos por aí é que a população 

está satisfeita, embora ainda existam pessoas insatisfeitas, como o grupo do 

PROPESCA, pessoas que ficam na praia cozinhando tubarões e falando que estão certos 

e que o CEMIT está errado. Dessa maneira, disse que se pode até achar que os veículos 

de informação estão apoiando essas pessoas, mas sabe que não estão, pois muita gente 

entrevistada não concorda com o pensamento deles, afirmando que as praias estão sendo 

bem sinalizadas. Sabe que o sentimento comum é a busca de uma solução definitiva, 

mas não existe uma solução definitiva. Mencionou que da mesma forma como o Cel. 

Daniel mostrou os números referentes aos ataques de tubarão são bem menores se 

comparados aos números de afogamentos. O Sr. Francisco Santana disse que todos 

sabem que o Estado tem culpa, por conta da construção do Porto de SUAPE, mas sabe 

que o Estado vem trabalhando e acredita que o CEMIT tem competência para gerir o 

problema. Mostrou sua preocupação com relação às espécies de tubarão capturadas, 

pois se tratam de espécies de população muito pequenas, portanto ameaçadas. Informou 

que está sendo elaborado um plano de ação nacional visando às espécies de tubarão 

ameaçadas e que vai ser realizada uma reunião específica para o Norte/Nordeste para se 

falar sobre essas espécies. Falou da Instrução Normativa - IN elaborada em 21 de maio 

de 2004, que coloca em dois anexos os animais aquáticos em geral; as espécies do 

anexo 01 são as espécies ameaçadas de extinção, proibidas de serem capturadas. 

Comentou que a ausência de informação fez com que pessoas saíssem caçando tubarão 

em Pernambuco, tanto é que foram capturados alguns tubarões como se fossem da 

espécie “cabeça chata” e, na realidade, não eram, e tratavam-se de espécies presentes na 

lista da IN – 05. A Sra. Mara Gonçalves chamou a atenção para o absurdo das 

agressões verbais feitas ali na reunião na hora de discordar de alguma coisa e também 

na oferta de recompensas por tubarão capturado: R$ 1.000,00 por cada fêmea e R$ 

500,00 por cada macho. O Sr. Albuquerque pediu a palavra e disse ter tomado 

conhecimento, pela esposa de um dos pescadores, que na comunidade da Ilha do 

Maruim os pescadores estão recebendo R$ 1.000,00 por cada tubarão capturado. O Sr. 

Francisco sugeriu que a CPRH e o MPF possam interagir com o CEMIT a fim de que 

essas capturas sejam cessadas. Dra. Rosângela continuou, dizendo que o que está sendo 

relatado descaracteriza totalmente a atividade de pesca, sendo assim uma premiação, o 

que tem acrescido o esforço de pesca e se tenha capturado tubarões a cinco milhas da 

costa, apresentado como se fosse um tubarão prestes a atacar. Explicou que algumas 
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espécies ameaçadas, como o tubarão lixa, jamais participaram de ataques em qualquer 

lugar do mundo, mas o exemplar capturado aqui, no dia 11 de novembro, foi torturado e 

morto, embora o pescador tivesse a informação de que deveria ser solto. Disse estar 

ressentida, pelo clima que se formou nos últimos dias, pelos oportunismos e por pessoas 

que estão querendo substituir a política do CEMIT, levando a falsa ideia de que se pode 

fazer esse tipo de coisa impunemente. Ressaltou que a legislação é clara quando traz 

que “espécies ameaçadas não podem ser pescadas”, a não ser para pesquisa, com 

autorização do SISBIO do Ministério do Meio Ambiente - MMA. Disse que é preciso 

separar as coisas, que uma coisa é tratar os incidentes com tubarão, e a outra é gerar 

uma política que aceita o extermínio de importantes integrantes da nossa biodiversidade.  

Convidou os presentes para unir esforços, junto com o CPRH e com o IBAMA, porque 

todos possuem um papel importante a fazer, e que o CEMIT precisa se posicionar em 

relação a essas coisas, pois isso é vandalismo. Dando continuidade, o Sr. Tiago 

apresentou-se, disse ser membro da AVITUBA (Associação das Vítimas de Ataques de 

Tubarão) e que não são ligados a nenhum desses grupos que praticam caça. Perguntou 

que providências o Estado vai tomar, caso haja mais vítimas, pois tem um amigo que 

era surfista, foi atacado e simplesmente esquecido, passando a usar drogas. O Sr. 

Francisco pediu a palavra e respondeu o questionamento dizendo ter sido praticante de 

bodybording, mas aprendeu que tem que haver respeito ao mar. Disse que antes do 

CEMIT não havia informação alguma, mas agora, se existe uma placa que foi baseada 

em estudos e por pessoas gabaritadas, as informações trazidas na placa devem ser 

seguidas e se alguém descumpre os incidentes podem acontecer, lamentou o presidente 

da SBEEL. Acredita ser irresponsabilidade das pessoas quando sabem que o surf no 

local é proibido, mas mesmo assim vão lá surfar. Concluiu dizendo que sempre haverá 

tubarões em nosso litoral. Dra. Rosângela agradeceu a presença de todos e deu por 

encerrada a reunião.  

 

Encaminhamento da reunião:  

1. Marcar uma reunião fechada com os representantes do IBAMA e da 

CPRH. 


