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MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

O Cel BM Ramalho/ Presidente do Cemit – deu início à reunião apresentando, aos demais presentes, o 

Vice Presidente do Cemit, o Cel BM Falcão. Mencionou a importância de se ter um representante da 

SEMAS na reunião, já que o terceiro tópico da Pauta versa sobre a “Padronização no repasse de 

informações à Imprensa de notícias envolvendo tubarões fora da atribuição do Cemit”. Assim, poder-

se-ia nivelar as informações sobre a competência (da SEMAS ou se é de outro órgão), direcionando as 

informações que extrapolam as atribuições do Comitê. Sobre o primeiro tópico da reunião reforçou 

que as reuniões ordinárias devem ser bimestrais e as extraordinárias, obviamente, quando for 

necessário. O Cel Bastos/Secretário do Cemit informou que as reuniões eram trimestrais, porém, o Cel 

Ramalho registrou que as reuniões sendo trimestrais poderão dificultar os trabalhos do Comitê. A 

respeito da última reunião, o Presidente do Cemit recebeu da Dra Rosângela Lessa o Relatório das 

últimas atividades enquanto estava à frente do Comitê, o qual será incorporado ao relatório do Cel 

Ramalho para ser entregue à Secretaria de Defesa Social, acrescentado de várias observações 

encontradas. Em seguida a respeito dos tópicos da última reunião mencionou-se a necessidade de um 

documento padrão para os casos de incidentes/ocorrências envolvendo tubarões. Assevero o 

Presidente, que desde o inicio do ano, vem sendo veiculado pela imprensa a pesca, em Olinda, 

Tamandaré e Pau Amarelo, de 03 tubarões. Devido a isso a imprensa tem buscado informações junto 

ao Cemit. Frisou que o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões não é um 

órgão executor, mas um órgão deliberativo/consultivo, lançando mão dos órgãos operativos (PM, BM, 

IML, CPRH), e as Universidades como braço de pesquisa para fazer suas ações, ou seja, é necessário 

que o Cemit solicite aos órgãos operativos que o façam, mas é necessário delinear as coes quando da 

ocorrência dos eventos. O importante é definir o que são ocorrências e o que são incidentes. No que 



diz respeito as ocorrências, observam-se três situações possíveis: a) Avistamento; b) Aparecimento de 

algum animal morto na praia e a c) Captura. Foi feita uma análise preliminar baseada nessas três 

situações e ficou acordado que essas três situações podem ser confirmadas como ocorrências. Já no 

caso de incidente, quando ocorre os ataques a seres humanos, imprimindo à vítima lesão ou até 

mesmo óbito. Todos do comitê reconhecem que deveriam ser de responsabilidade do CEMIT apenas 

os incidentes, porque o Decreto faz tal previsão, porém, tanto a imprensa quanto a população em 

geral questiona o Cemit pelas ocorrências, e, um dos questionamentos é em relação aos tubarões 

ameaçados de extinção. Por isso o convite aos representantes da SEMAS/PE para que sejam alinhadas 

tais situações. O Engenheiro de Pesca Assis Lacerda/CPRH disse que já foi solicitada, por pessoas que 

são ligadas a pesca, autorização para fazer uma pesca seletiva, mas não foi autorizado porque a 

atividade de pesca existe todo um aparato, e quanto a questão dos tubarões que estão ameaçadas é 

complicado porque eles não sabem o que foi pescado até o momento em que a rede/anzol é puxado. 

O Cel Ramalho afirmou que o procedimento padrão está sendo criado, que conta com a colaboração 

do Grupamento Marítimo; que só está faltando completar quatro anexos. O Cel Valdy/GBMAR disse 

que uma das preocupações do Cemit é a questão do tubarão, porque quando se entra na questão da 

pesca, que envolve área de preservação e os pescadores é quem serão punidos. O Cel BM Ramalho 

disse que para que não ocorram essas situações, é necessário que o comitê identifique qual órgão 

pode ser responsável por tal ocorrência porque isso não cabe ao Cemit; o que cabe ao comitê é a área 

de pesquisa. Sobre o procedimento padrão, a ocorrência está contida em um dos quatro anexos, como 

disse antes, foi classificado da seguinte forma – o tubarão sendo avistado e nessa situação vai se 

restringir às informações de pessoas que fizeram o registro visual, mesmo sendo muito difícil, mas está 

sendo criado um formulário específico, já que não temos uma metodologia específica, e nesse 

formulário, está sendo solicitado ao GBMar que desloque uma equipe até o local, já que é um serviço 

de 24h, e obedecendo o limite da Região Metropolitana do Recife, mas há exceções em que a equipe é 

deslocada para outros lugares como Tamandaré, São José da Coroa Grande. Lá faria a coleta de dados 

e nos mandariam por meio deste formulário. A informação seria encaminhado às Universidades para o 

animal ser catalogado e ser colocado no banco de dados com todos dados do avistamento (dia, horário 

e local); a segunda hipótese é da captura ou encontrar o animal já morto – é basicamente a atividade 

de pescaria, que envolve rede e espinhel, então esse animal é trazido à terra, e aí onde acontece todo 

aquele alvoroço, porém, nem todos os pescadores nem levam à terra. Alessandra Fischer/SEMAS 

informou que o tubarão é um animal pesqueiro qualquer, a não ser aqueles que estão catalogados 

como ameaçados de extinção. O Cel Ramalho disse que irá propor à SDS, via Cemit, a aquisição de 

equipamentos, tais como máquina fotográfica, celular melhor qualificado com Internet (pacote de 



dados) e GPS para executar tais atividades. O que aconteceu em Olinda foi que disseram que era um 

Cabeça-Chata, mas não era! E esse formulário dotado de todas as informações com a ajuda de todos 

esses equipamentos vai ajudar na identificação em tempo real da espécie, e principalmente, na 

questão na taxonomia dos animais pra saber se estão incluídos na lista de extinção ou não, e isso só 

alguns biólogos sabem identificar. O Engenheiro Assis Lacerda disse que atualmente existe na CPRH 

um departamento apenas sobre fauna que está sendo inserido na dinâmica do Cemit. Dra 

Sayonara/MPPE perguntou como a população acessará essas informações? O Cel Ramalho disse que o 

Cemit está pretendendo formalizar alguns procedimentos, no Corpo de Bombeiros, tudo é muito 

metódico e foi visto que no Comitê ainda não existe toda essa metodologia, e no momento em que 

essas informações forem coletadas e repassadas para o órgão responsável, sendo confirmadas através 

de fotos e etc., a presidência do Cemit estará informada para poder repassar de forma metódica e 

oficial à imprensa e ser postada no site do Cemit, dando acesso à população. Dra Sayonara disse que 

as pessoas ainda têm duvidas quanto às áreas interditadas, até nos locais onde é liberado, as pessoas 

têm medo de entrar no mar. O Cel Ramalho disse que as áreas que são interditadas, limitadas para o 

banho e esportes náuticos são devidamente sinalizadas, vai de Bairro Novo – Olinda, até início de 

Itapuama – Paiva. Este ano o Cemit estará ampliando o número de placas e substituindo algumas que 

estão danificadas. Temos um total de 104 placas. O Engenheiro Assis Lacerda disse que existe uma 

área em Itamaracá que é rasa, mas na maré cheia pode chegar a 2.5 e um animal pode chegar, mas é 

muito difícil haver um incidente nessa área de faixa mais rasa, mas não impossível. O Cel Ramalho 

disse que foi encaminhada para a CICOM/SDS uma campanha de informação que será veiculada sobre 

os procedimentos tanto em questões de afogamento quanto com incidentes com tubarões, já foi 

colocado no site da secretaria e serão confeccionados panfletos para ser distribuídos pelo Grupamento 

Marítimo, inclusive, o Presidente ressalta que o trabalho que está sendo feito pelo Grupamento 

Marítimo é muito eficiente, de 2013 a 2014, houve uma redução de 45% nos índices de afogamento 

por conta da intervenção que os guarda-vidas estão fazendo na orla e infelizmente, o GBMar não 

dispõe de Guarda-vidas suficientes para fiscalizar toda a orla de Pernambuco. Há guarda-vidas da 

prefeitura, mas ficam em lugares fixos e apenas nos finais de semana. O Cel Bastos registrou que 

concorda que a população é muito carente de informação, mas não por inexistir informação, elas 

existem. No caso dos turistas estrangeiros, até se entende porque a campanha negativa que se faz em 

relação ao tubarão é muito grande, e com a chegada da Polícia Militar e o Ministério Público 

acompanhando de perto e esclarecendo o Comitê, vai ajudar bastante a resolução de alguns 

problemas existentes ao longo da orla, principalmente, aqueles associados e decorrentes da ingestão 

de bebida alcoólica; Disse que não há falta de informação e sim o desrespeito ao cumprimento do 



Decreto que estabelece a restrição da área de interdição; já existem normas definindo as práticas 

permitidas e não permitidas; a população quando é abordadas por policiais ou bombeiros é informada 

pelas normas, mesmo assim, desrespeitam e o que acontece? São levados à Delegacia, e os guarda-

vidas são os condutores desses infratores e, consequentemente, o posto de Guarda-vidas fica 

desprotegido, então, com a vinda da Polícia Militar para o cemit entende que irá fortalecer as 

atividades do Comitê. E sobre o Ministério Público, ajustar algumas ações de conduta dos vendedores 

e banhistas porque um problema gravíssimo é a questão das drogas ilícitas como é o caso do crack e 

maconha, tudo isso naquela região do Pina; Assim, uma equipe multidisciplinar como esta, onde cada 

atue na sua esfera de atribuição, será muito bom. O Cel Ramalho disse que a imagem negativa que 

existe em Pernambuco, de 1992 até 2014, é fruto dos 59 ataques, e comparando com o ano de 2014 

no Estado da Flórida-EUA, foram mais de 300 ataques, mas sem nenhuma morte, a sobrevida é muito 

alta; enquanto em Pernambuco o índice é elevado – 24 mortes. O Cel Valdy disse que uma das coisas 

que poderia ajudar, que foi o que o Ministério Público falou em relação à desinformação, é que os 

turistas deveriam ser abordados nos aeroportos e estações rodoviárias, trabalhar na divulgação 

turística. O Engenheiro Assis Lacerda discorda, porque não tem como trabalhar com isso, até mesmo 

porque estamos trabalhando com uma espécie que foi catalogada no cinema, na TV como uma grande 

assassina e isso distorce até o comportamento real do animal, muitas pessoas que vem com esse 

raciocínio foi criada pela mídia, o mesmo acha que isso pode atrapalhar. O Cel Ramalho disse que é 

impossível resolver o problema, pois há registros de ataques desde o século passado, como também as 

nossas águas são turvas, a questão de Suape e as espécies que habitam nosso litoral, mas o que se 

pode fazer minimizar o problema. E para terminar o primeiro tópico foi discutida a questão da 

ocorrência (avistado, achado e capturado), onde o primeiro será feito um formulário e o segundo e 

terceiro serão catalogados em um banco de dados para ser enviado aos pesquisadores e deverá ter 

registro em vídeo; a segunda linha é o incidente com vítima viva ou em óbito, onde as operações 

seriam mais detalhadas e delicadas, em caso da vítima em óbito, a equipe do GBMar iria até o local e 

coletar os dados, e em caso da vítima viva no local, a equipe de Pré Hospitalar iria ser acionada para 

conduzir a vítima ao hospital mais próximo. Na semana passada teve um especialista que disse que a 

grande diferença nos casos de incidente com tubarões nos Estados Unidos e no Brasil é o 

procedimento de salvamento, por isso a sobrevida da vítima é muito alta. Em muitas situações quando 

os ataques ocorrem é pela falta de guarda-vidas, principalmente, no Litoral Sul porque a concentração 

maior dos guarda-vidas são nas praias da Piedade, Boa Viagem e Pina, e uma pequena concentração 

em Olinda; nos Estados Unidos, a forma como é resgatado e socorrido faz com que a lesão, 

principalmente uma hemorragia seja contida, até mesmo porque o tubarão morde e solta, não há um 



trucidamento, eles não devoram o ser humano, e dependendo da espécie, a lesão pode ser muito 

grande, como foi o caso de Bruna Gobbi, até parece que ela tinha perdido todo o sangue dentro d’água 

e o veículo que a socorreu quase não tinha sangue. O Cel Valdy sugere que haja mais uma linha, como 

já existe a vítima viva e em óbito, existe também a vítima desaparecida porque há duas hipóteses – 

uma é que ele poderia estar se banhando, se afogou e desapareceu – e a outra é que ele poderia ser 

puxado por um tubarão e desapareceu. O Cel Ramalho disse que isso seria um caso de ocorrência e 

não sendo incidente, pois para que fosse incidente, terá que ser comprovado. Então, a vítima 

desaparecida seria uma ocorrência. O Cel Falcão concorda que seja classificado como ocorrência por 

que até que surja a causa, é uma hipótese. Fica acordado no Comitê que ocorrência terão as seguintes 

características (avistado, achado, capturado e desaparecido); no caso da vítima em óbito, isola-se o 

local, chamamento da Polícia Militar para ajudar no isolamento, acionamento do IML. Será enviado por 

e-mail o formulário junto com os anexos para os membros e aguardar as sugestões. Dessas situações 

que ocorreram essas capturas, o Cemit foi muito questionado pela imprensa, pois achou que era uma 

espécie em extinção, que inclusive foi capa do jornal “Folha de Pernambuco” no mês de janeiro – 

Espécie de tubarão em extinção capturada e morta – mais ou menos assim, e lá tem um depoimento 

do Cemit sobre essa situação, por isso o IBAMA foi convidado. O Cel Ramalho recebeu do Ten Cel 

Bastos a relação dos tubarões ameaçadas de extinção, e para o Cemit, em relação à captura e à 

retirada do animal não interessa ao CEMIT, (que objetiva mitigar o problemas dos incidentes com 

tubarões) então é necessário saber, quando a imprensa questionar, o órgão que pode responder. O 

Engenheiro Assis Lacerda e o Cel Bastos disseram que em nível Estadual é da responsabilidade da 

SEMAS e a CPRH; e em nível Nacional é o IBAMA e do ICMBIO. Alessandra Fischer disse que concorda 

e acrescenta que será interessante que, pra ajudar na taxonomia, o profissional fotografe a arcada 

dentária e/ou informasse outras características, pois ajuda bastante na identificação do animal. O Cel 

Ramalho acrescentou que cada anexo enviado, vai sugerir o que se deve ser feito. O Cel Valdy sugere 

que nas questões de “avistamento, localização e captura” ficasse com as Universidades e o 

“desaparecimento” ficasse com o Cemit. O Cel Ramalho discorda porque, primeiro, como o Cemit faz 

parte da SDS tem como lançar mão dos seus órgãos operativos, não se pode demandar para a 

Universidades uma questão dessa, até mesmo porque as Universidades não são membros do Cemit; 

segundo, sobra para o Cemit, pelo decreto em vigor, é presidido pelo CBMPE, por isso o envolvimento 

na problemática. Havendo tal ocorrência será necessário um profissional da área de biologia para 

acompanhar a equipe do GBMar e nem sempre há profissionais disponíveis em escala de 24h. O 

Engenheiro Assis Lacerda se prontificará de dar uma resposta sobre tal solicitação junto à CPRH e 

SEMAS. Vileide Lins/SEMAS informou que existe um plantão, mas para questões de florestas e não de 



fauna. O Cel Ramalho anuncia alguns encaminhamentos – sobre o primeiro tópico: O Comitê irá 

finalizar a proposta e encaminhar para todos os participantes que estão presentes e para os que 

deixaram de comparecer na reunião as observações e sugestões para revisão do documento e sua 

implementação; para os tópicos dois e três: fica definido que o repasse de informações para a 

imprensa ou qualquer outro órgão de tubarões capturados e/ou que estejam ameaçados de extinção 

não será de competência do CEMIT atuar, devendo a SEMAS e/ou a CPRH, serem contactadas para as 

informações que se acharem pertinentes. O Cel Falcão disse que o grande avanço que ocorreu de 2014 

foi a modificação que teve no decreto a respeito da inclusão da proibição de “Esportes Aquáticos”, 

porque teve um cidadão que estava praticando mergulho livre em frente ao Edifício Acaiaca, em Boa 

Viagem, e essa atividade não é um esporte náutico, mas um esporte aquático. O Major Viega/CBMPE 

disse que quando o cidadão foi abordado pelo GBMar, ele informou que fazia aquilo para “sobreviver”. 

O Engenheiro Assis Lacerda informou que pode ser uma categoria de pesca, e se ele for um pescador 

profissional, ele tem que comprovar através de documentação e deixá-lo informado que ele está a seu 

próprio risco. O mesmo conclui dizendo que a interpretação do decreto é bastante delicada. O Cel 

Falcão relatou um caso que ocorreu e que tomou conhecimento nesta semana – “um cidadão estava 

operando um “drone” e o equipamento caiu no mar, ele queria entrar no mar para resgatar, mas o 

Guarda-vidas não autorizou, mas mesmo assim, ele desobedeceu e entrou no mar.” Houve a 

desobediência, e quando ele entra no mar ele não apenas se expõe em risco, coloca o guarda-vidas em 

risco também. Então, para esse tipo de atitude, é sim ou não! E o mesmo acrescenta dizendo que é 

muito importante que tudo esteja bem amarrado para que não haja falsa interpretação. O Cel 

Ramalho lendo o Decreto 40.923, de 28 de julho de 2014 percebeu que trata não só de esportes 

náuticos e aquáticos, mas também de atividades náuticas e aquáticas. O Ten Cel Bastos fez comentou 

que quem tem o dever legal de agir, não pode invocar o estado de necessidade. Mas essa regra é 

relativizada pelo princípio constitucional da razoabilidade. Um exemplo disso foi o caso das Torres 

Gêmeas do World Trade Center, onde a pessoa recebeu um comando para entrar em uma das torres, 

mas tendo a certeza de que a torre cairia estaria ele é obrigado a entrar? Claro que não. Porque 

ninguém é obrigado a se sacrificar, é obrigado a correr um risco razoável. Essas ponderações devem 

ser levadas em consideração pelos guarda-vidas que estão na labuta diária e não tendo identificado a 

presença do tubarão, porque ali é uma área de risco, deve atuar, mas a partir do momento em que 

existe a certeza de que o tubarão está lá, ele é obrigado a entrar lá para resgatar a vítima? O 

esclarecimento do instituto do estado de necessidade irá trazer uma base boa de proteção legal para 

os guarda-vidas. O Cel Ramalho deixou registrado que será feita uma proposta de projeto de lei 

regulando as atividades do Cemit e as áreas de interdição, ajustando as normas hoje que atribui. 



Lembrou da importância da participação efetiva de todos; disse que o Cemit irá precisar muito da 

Polícia Científica, porque o Corpo de Bombeiros está entrando na área investigativa (preservação do 

local e do corpo), já que na área de fiscalização ela já faz há algum tempo, mesmo com as limitações de 

efetivo; outro órgão que será de grande ajuda é o Ministério Público, inclusive, deixou registrado que 

irá ligará para o Promotor Ricardo Coelho para ter agendar uma reunião; pediu a Drª Sayonara para 

agendar essa reunião. E sobre o IML, o Cemit está aguardando essa definição de um representante, 

pois é órgão muito importante, porque ele foi envolvido em muitas polêmicas por questões de “causa 

mortis” e espera que não existam mais polêmicas a respeito. O Ten Cel Bastos acrescentou dizendo 

que no 5º Workshop que no mês de abril de 2014, houve uma palestra do Dr. Boanerges, médico 

legista do IML, e ficou registrado que a identificação da causa mortis era muito prejudicada porque 

não se sabia se a mordida do tubarão era causa ou efeito da morte, principalmente, naqueles casos em 

que o corpo demorava mais de 24 horas no mar, e que a imprensa já havia divulgado, em outro 

momento, possível subnotificação dos casos de incidentes pelos próprios órgãos do Cemit; que é 

improvável de se acreditar numa notícia desta dada ao profissionalismo e seriedade que o IML conduz 

suas atribuições, dentro e fora do Cemit. O Cel Ramalho disse que no final de 2014, na audiência 

pública na ALEPE, um dos tópicos levantados foi esse e gerou uma polêmica muito grande, e 

infelizmente não havia nenhum representante do IML para rebater. A imprensa tem que acreditar no 

laudo porque é um laudo oficial de um órgão oficial. Por fim, fez comentários sobre o andamento do 

termo de Cooperação Técnica e Financeira entre a SDS e a FACEPE bem como o Convênio entre a 

UFRPE e a SDS. A Gerência Geral de Assuntos Jurídicos da SDS está com toda a documentação que foi 

iniciada desde junho de 2014. Em dezembro, o Cemit propôs a renovação do convênio com a UFRPE, 

vendo uma previsão no Decreto nº 39.376. Houve uma conversa com a Reitora da UFRPE, e a Drª 

Maria José se colocou à disposição para auxiliar no que fosse necessário; foi feito todos os 

encaminhamentos; no final de janeiro uma devolução da documentação com uma cota de exigências 

de várias documentações; saneado o processo foi devolvido a GGAJ/SDS e o Comitê está aguardando a 

para que seja assinado o convênio e reiniciado a parte de pesquisa. Quanto à parte de fiscalização, não 

há termo porque já é feito pelo GBMar, serviço que nunca parou, e inclusive fará a parte de 

orientação, pois o convênio anterior tanto fazia a parte de pesquisa com a captura quanto a parte de 

educação ambiental. A parte da pesquisa poderá continuar com a UFRPE através de convênio direto, 

mas a parte de educação ambiental terá que ser através de chamamento público, e esse termo de 

referência também se encontra na GGAJ/SDS. É uma questão burocrática que não está nas mãos do 

Cemit. Agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião Ordinária.  


