
 

Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA, em 03.07.2014 
Realizada no Auditório/SDS 

Início: 14:30h                     Término:  16:45h 

Participantes:  Constantes na Ata de Presença, em Anexo. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

A Prof. Rosangela Lessa – dando início à reunião falou sobre as atividades desenvolvidas pelo Cemit 

até a presente data; informou  que o Comitê se reuniu em 5 oportunidades (reuniões extraordinárias) 

para a realização, de 01 a 04 de abril do corrente ano, do 5º Workshop Internacional sobre Incidentes 

com Tubarões em Recife;  que depois do Workshop já foram realizadas mais duas reuniões 

extraordinárias; lembrou que do workshop resultou em um relatório que foi remetido à SDS; que 

necessitaria checar com o Secretário Executivo do Cemit se o relatório já estava disponível na home 

page do Cemit para conhecimento da população em geral; que o workshop contou com 17 palestras e 

03 mesas redondas com participação de convidados nacionais e internacionais da Austrália, África do 

Sul, e da Ilha Reunião (França);  tivemos também um convidado bombeiro militar de Santa Catarina; 

que do encontro resultou numa série de recomendações e que elas foram divulgadas na página da 

UFRPE como também enviados relatórios a diversas instâncias, tais como SDS, MPF e MPPE; que 

depois desse momento realizou-se mais 2 reuniões, sendo uma delas requisitada pelo GBMAR; em 

seguida a Prof. Rosângela solicitou ao Capitão Bombeiro Militar Helder, do GBMAR que informasse, no 

momento oportuno, sobre os andamentos bem como os desdobramentos da questão relativas as 

adequações do Decreto Estadual de Interdição que versam sobre a prática de esportes náuticos na 

área de risco; registrou que  ocorreu também uma reunião em  17 de maio para tratar do PROTUBA IX,  

buscando saber como será realizado o PROTUBA IX com o chamamento público; que isso ficou a cargo 

da SDS; que convidaria o Secretário Executivo do Cemit, representando a SDS, na presente reunião 

para falar a respeito do desdobramento dessa questão, e que esses eram os assuntos mais 

importantes que a presidência quis mencionar; que a professora passou a palavra ao Cap. Helder para 

 

 

 

 



trazer as informações do GBMAR e das reuniões realizadas com o MMPE, na pessoa do Promotor Dr. 

Ricardo Coelho para esse fim.  

O CAP BM Helder - GBMAR – Informou que a questão sobre a alteração do Decreto, na verdade seria a 

ampliação da abrangência do termo esportes náuticos e similares para atividades aquáticas; que no dia 

a dia a falta desta ampliação tem gerado alguns conflitos sobre questionamento dos surfistas e de 

qualquer pessoa que esteja praticando qualquer tipo de esporte; que qualquer equipamento que 

flutue acaba levando o banhista à uma situação de risco; que a atuação dos bombeiros na fiscalização 

sem embasamento legal, acaba gerando questionamentos e descontentamentos; Que o CBMPE 

elaborou um documento que está sendo enviado à assessoria jurídica da SDS para aumentar a 

abrangência do termo contido no Decreto em vigor, incluindo outras atividades e em alguns casos e 

locais até o próprio banho quando o banhista está na área interditada como também atividade de 

mergulho autônomo; que na semana passada houve uma reunião para adequação dessa questão. O 

Cap BM Helder informou que o CBMPE realizou uma Operação Copa inserindo 9 postos extras de 

guarda-vidas na prevenção e resgate aumentando em 40% do efetivo do GBMar (Itamaracá até a praia 

de Porto de Galinhas) lançado diariamente  no período da operação; que tem chovido bastante e por 

isso houve dias tranquilos, todavia, mesmo assim, registrou-se 563 intervenções, que são as 

advertências aos banhistas em situação de risco, e, 3 ocorrências de resgates aquáticos, duas em 

frente do quartel do GBMar e um no Pina. 

Ten Cel BM BASTOS – Informou que o Relatório do 5º Workshop Internacional do Cemit em Recife já 

estava disponível no site do Cemit para conhecimento da população em geral; que no site do Cemit 

encontram-se outras informações de interesse geral  como estatísticas, relação completa dos 

incidentes ocorridos e tudo que diz respeito ao Cemit e que seja de interesse público. Em relação ao 

PROTUBA IX, registrou que por força de um Decreto Estadual, algumas ações e atividades 

desempenhadas pelo Cemit, tais como a pesquisa, a educação ambiental terão que ser objeto do 

chamamento público. Que outras atividades desenvolvidas no âmbito do CEMIT, por já fazerem parte 

do corpo estatal (CPRH, IML, CBMPE) seguiriam no modelo atual. E em relação à as atividades 

desenvolvidas pela UFRPE e IOPE, será necessário realizar um chamamento público; que O Secretário 

de Defesa Social já sinalizou prazo para apresentação do novo modelo, com base no chamamento 

público, porém o modelo encontra-se em estágio embrionário, que já se foi trabalho nesse sentido, 

mas que esse assunto deverá ser melhor tratado numa reunião específica para abordar esse assunto; 

que ainda não poderia dar publicidade em razão da imaturidade do tema; que tão logo se tenha uma 



definição precisa e acabada sobre o tema seria avisado a presidência do comitê para seleção de uma 

data para realização da reunião para tratar deste assunto a fim de que a população fique sabendo 

quais serão as ações, quando e como funcionará o Comitê com vistas ao aumento das áreas de 

atuação objetivando a redução/eliminação dos ataques de tubarão, razão de existência do CEMIT. 

 

Engenheiro Assis Lins - CPRH – que por força da realização do workshop que tivemos uma vasta 

informação de pesquisas e tivemos uma visão da amplitude  da estratégia que está sendo montada em 

PE; que em se tratando da CPRH, gostaria de destacar que temos algumas dragagem de recuperação 

de algumas calhas, a conclusão de uma parte do trecho do Capibaribe para navegabilidade, haverá 

outro trecho dos correios até a BR 101, mas conseguimos desobstruir todo o estuário do Rio Beberibe, 

só que infelizmente, será temporário porque o assoalhamento é muito grande e teremos que fazer 

limpeza de tempos em tempos, mas o grosso foi concluída até a Ilha do Maruim e pretendemos subir a 

calha até a BR 101, onde é um pouco complicado por que junta as áreas urbanas de Recife e Olinda, 

mas está se abrindo a calha, desapropriando casas, etc. A praia de Jaboatão, que teve uma 

recuperação e que agora está em fase de monitoramento, a Prefeitura está entregando a obra e serão 

feitas avaliações; que no momento tem detectado os pontos críticos próximo a foz do Rio Jaboatão, 

onde a dinâmica é um pouco diferente, é um pouco mais forte; que já está monitorando, mas já existe 

a indicação de alguns projetos onde alguns deslocamentos que serão feitos, espigões para segurar 

sedimento. De uma forma geral ressaltou que a orla do Paulista está em pleno vapor, principalmente 

aquela área com um confronto mais urbano; que a ocupação é diferente na orla do Paulista, mas está 

monitorando, acompanhando para ver se consegue resolver da melhor forma possível, e, acha que 

esse ano de 2014 - 2015, terá a efetividade dos trabalhos da COMPESA , o acordo público privado para 

fazer todo o trabalho de saneamento básico da RMR. 

 

Eng. Ana Paula Leite- IOPE – Que realizou algumas ações voltadas para um planejamento para Copa do 

Mundo de Futebol; que infelizmente não pode fazer conforme o planejado, porque quando o recurso 

foi liberado , em relação ao Termo Aditivo,  já estava praticamente no início da Copa da Copa e tiveram  

que confeccionar novos materiais educativos; que a confecção desse material e tudo que é adquirido, 

dentre outras coisas, é baseado na  Lei 8.666/93, que é a Lei referente aos contratos e licitações; que 

tiveram que seguir esses tramites legais para ter esses materiais; que esse processo licitatório foi 

concluído, porém, ainda não recebeu esses materiais educativos que seriam utilizados nas ações de 



praia; que chegaram os cartazes e foi feito um trabalho de fixação nas barracas de cocos, na área de 

Boa Viagem, nos ônibus de grande circulação na RMR em parceria com a Grande Recife, como também 

nos terminais de ônibus de grande fluxo que é o caso de Joana Bezerra, Macaxeira, entre outros. Além 

disso, tentou-se fazer uma ação no TIP e na estação Cosme e Damião, mas a Grande Recife não 

autorizou as ações nestes locais porque existia uma determinação de não haver nenhuma ação lá que 

pudesse dificultar a circulação das pessoas, por isso, infelizmente não conseguiram. Que mesmo com o 

material não chegando, material volante e folders, foram realizadas ações que tiveram ênfase no risco; 

que essa ação de risco é aquela em que os educadores chamam os banhistas que estão nas áreas ou 

em situação de risco; que os educadores conversam com essas pessoas; que informam os riscos a e 

cada pessoa para que ela se conscientize para sair da área. Disse que o Instituto manteve um toldo, 

não com os nossos materiais educativos, mas com os educadores repassando as informações; que 

estas ações ocorreram todos os finais de semana e durante as semanas; que na data de hoje os 

educadores já foram liberados das atividades educativas realizadas na praia, mas amanhã ficarão das 

8h até às 12h, mas o normal são das 9h até às 15h na praia e no toldo; que além desses informes, tem 

outro assunto para tratar que são as placas educativas em inglês; que o Ten Cel BM Arnóbio informou 

que há erros em inglês nas placas e o IOPE gostaria de deixar registrado em ATA que essas placas 

quando foram discutidas, na época do presidente do CEMIT o Professor Fábio Hazin, o conteúdo  

dessas placas foi traduzido por um tradutor juramentado e foi discutido e aprovado em uma reunião 

do Cemit, então, quer pedir é que esse assunto volte a ser discutido no Cemit, pois o IOPE não 

encontrou nenhum erro nessas placas; que então que seja colocada como item de pauta, uma vez que 

essas placas custam muito dinheiro e vão ser colocadas para visualização da população. 

 

Professora Rosângela Lessa – Agradeceu a Engª. Ana Paula Leite e lembrou sobre as recomendações 

feitas no Workshop do Cemit, tendo as placas existentes sido consideradas muito boas e o nível das 

informações das placas é muito adequado, tal como consta das recomendações do 5º Workshop.  

Assim, a proposta de discussão é muito pertinente porque existe uma tendência de considerar que as 

placas do Cemit precisam ser substituídas por placas com outro layout, mas na verdade, as placas do 

Cemit se tornaram um produto turístico e muitos turistas exploram como souvenirs as placas do Cemit 

em suas viagens à nossa Capital, e que, pessoalmente, tem um carinho muito grande pelas placas 

atuais e temos que pensar melhor se há a necessidade efetiva de se realizar um investimento tão 

grande, porque essas placas são muito caras; que pode-se correr o risco da substituição das placas por 



alguma de layout mais moderno, mas, menos informativa; que esse assunto deve voltar para o Cemit, 

para se debater se existe essa necessidade mesmo e que os erros, que por ventura existam, possam se 

apresentados para que sejam corrigidos; questionou onde estão esses erros para que possa ser 

procurado esse tradutor juramentado que fez o serviço em 2006 e que precisa ser responsabilizado se 

cometeu algum erro de grafia da língua Inglesa. Perguntou aos presentes se existia algum outro 

informe que os membros do Cemit gostariam de colocar, e não existindo,  passou para o próximo 

ponto da pauta que é foi o resultado das pesquisas que realizadas pela UFPE em parceria com a UFRPE 

sobre as correntes de retorno. Convidou o Professor Pedro Pereira do Depto. de Oceanografia para 

fazer a apresentação; registrou que essa pesquisa não faz parte do orçamento do PROTUBA VIII; que 

ela se beneficiou de dois sobrevôos nos helicópteros da SDS, mas que a maior parte dos recursos veio 

da própria UFPE com suas câmeras instaladas em diversos pontos da Avenida Boa Viagem. A referida 

pesquisa surgiu antes daquele incidente com a Bruna Gobbi no ano passado mais precisamente em 

fevereiro porque nos interessamos pelo assunto, mas com o evento do incidente, o MPPE fez grandes 

recomendações para que se desenvolvessem pesquisas no sentido de estudar, sinalizar e estabelecer 

áreas de maior segurança para os banhistas e consideramos ter agora um bom resultado; que a 

pesquisa evidentemente, e que deve continuar, mas em relação a área que pretendíamos estudar ela 

indica resultados bastantes interessante. O Professor Pedro participou do workshop e apresentou 

algumas informações e achamos importante trazer isso para a reunião do Cemit para todos que 

tiverem interesse nos resultados. Esse assunto foi mencionado pelo Secretário da SDS durante o 

workshop, na sua fala de abertura, ele mencionou o uso desses helicópteros para essa pesquisa, então 

acho que é de bom tom que se atenda a curiosidade do Secretário e que se apresente os resultados 

obtidos desses dois sobrevôos. 

 

Prof. Pedro Pereira – foi realizada uma apresentação sobre o resultado da Variação espaço-temporal 

das correntes de retorno em municípios da Região Metropolitana do Recife, realizada com as imagens 

coletadas nos sobrevôos do helicóptero da Secretaria de Defesa Social. 

 

Prof. Rosângela Lessa – finda a apresentação a presidente agradeceu ao Professor Pedro Pereira pela 

exposição e mencionou a importância que o trabalho seja divulgado, principalmente em relação ao 

“SARA”;  que se pretende é que seja um sistema de  divulgação para informar a população qual praia 

frequentar em termos de riscos presentes. Lembrou que quando houve o evento “Bruna”, foi sugerido 



que interditasse a praia, e vimos que não havia necessidade, basta que as pessoas tenham a 

ferramenta certa e que acessem a informação e decidam em que região vão se dirigir de forma a evitar 

as áreas de maior risco em função das feições naturais. Então, feita essa apresentação, de acordo com 

a pauta, tem-se OUTROS ASSUNTOS para que alguém, querendo, possa acrescentar alguma coisa ao 

que foi dito ou propor outro assunto; Que como não houve nenhuma questão,  a Prof. Rosângela Lessa 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, informando aos presentes que a 

próxima reunião será daqui há 03 meses.  


