
 

Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões 

ATA DA 85ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEMIT, em 15.12.2015 
Realizada no Auditório/SDS 

Início: 09 h                     Término: 11 h 

Participantes: Constantes na Ata de Presença, em Anexo. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Iniciada a 85ª Reunião Ordinária do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com tubarões 

(CEMIT), presentes os membros efetivos, convidados e demais participantes relacionados e subscritos 

na ata de presença da reunião, apenso a esta ata, proferidas os agradecimentos e registros de estilo, 

foram tratados dos seguintes temas: 

1) O Presidente do CEMIT fez um breve relato das ações realizadas pelo CEMIT no exercício de 2015, 

em especial: 

a) adoção de todas as providências necessárias para que fosse firmado Convênio entre o Governo do 

Estado através da SDS e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (URFPE), com objetivo de 

estimular a realização de pesquisas científicas e tecnológicas e a formação de recursos humanos 

altamente qualificados nas áreas de competência da SDS, mediante a concessão de bolsas de estudo 

e/ou auxílios financeiros a estudantes e pesquisadores em apoio a projetos, a serem selecionados em 

chamadas públicas, com base em sua qualidade científica e na relevância de sua contribuição para a 

formulação, o aperfeiçoamento e a execução de políticas públicas relacionadas à PREVENÇÃO E 

MITIGAÇÃO DE INCIDENTES COM TUBARÕES EM PERNAMBUCO, o qual não ocorreu em razão da em 

face de atendimento a cota da Procuradoria Geral do Estado junto à Autarquia Federal em apreço; 
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b) celebração do Termo de Cooperação Técnica com a Fundação de Amparo a Ciência e Tecnologia do 

Estado de Pernambuco (FACEPE), que permitiu o lançamento de edital público para proposição de 

pesquisas voltadas para apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, mediante a 

seleção de propostas para concessão de apoio financeiro a projetos que visem subsidiar a formulação, a 

avaliação e a orientação de políticas públicas relacionadas à Prevenção e Mitigação de Incidentes com 

Tubarões em Pernambuco, na busca de soluções integradas que propiciem a imediata redução dos ataques de 

tubarão, sendo selecionada a proposta do Professor Adjunto Dr. Valmir Macário Filho, que visa 

desenvolver um sistema que seja capaz de realizar o rastreamento automático de objetos a partir de 

imagens de câmeras com aplicação ao reconhecimento e rastreamento de banhistas nas praias da 

região metropolitana de Recife. O rastreamento de banhistas nessas praias irá permitir que o sistema 

emita um alerta, caso algum banhista saia de um perímetro da praia considerado seguro. Atualmente 

aguarda o empenhamento das despesas pela SDS; 

c) criação do Protocolo Operacional do CBMPE para ocorrências e incidentes com tubarões, que 

objetiva orientar as equipes de emergência da Corporação na adoção das medidas operacionais e 

administrativas diante das diversas situações que envolvam incidentes ou ocorrências com tubarões; 

d) requisição de campanha publicitária junto aos Setores de imprensa da SDS e de Comunicação Social 

do CBMPE, objetivando difundir com a população em geral, e em especial o público frequentador das 

praias da RMR, procedimentos que minimizem os ricos de incidentes com tubarões e de afogamento e 

outros acidentes nas praias; 

e) levantamento efetuado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), a pedido do CEMIT, da 

situação das Placas Educativas e de Alerta, bem como localização e referenciamento dos marcos 

geográficos norte e sul dos limites de restrição às atividades previstas no Decreto Estadual nº 

40.923/2014; 

f) aprovação dos novos modelos de placas de orientação, educativas e de riscos de praias, que adotam 

o modelo e padrão internacional, visando à imediata substituição das placas existentes, as quais, na 

grande maioria estão com severo desgaste ou foram extraviadas; 

e) requisição de liberação de recursos financeiros para execução das despesas decorrentes da seleção 

de novas pesquisas, assim como para aquisição das novas placas de sinalização, e embarcações e 

equipamentos destinados ao reforço das atividades operacionais do GBMar, no cumprimentos de sua 

missão no litoral pernambucano, e em especial nas praias da RMR, visando alcançar as orientações 



formuladas no 5º Workshop de Incidentes com Tubarões. 

 

2) O segundo tópico abordado, foi sugerido pela colaboradora e representante da SEMAS à época, 

Alexandra Fisher, sobre a possibilidade da edição de portaria conjunta da SDS/SEMAS, disciplinando o 

Decreto Estadual nº 40.923/2014, no que tange a abrangência e proibições do termo “orla marítima”, 

quanto a viabilidade de restrição das atividades nos estuários, bacias e rios adjacentes ao litoral, uma 

vez que, conforme matérias veiculadas na imprensa sobre a prática de Stand up na Praia de Barra de 

Jangada, em maio de 2015, bem como a realização de etapas do campeonato pernambucano de remo 

na bacia do Pina, são ações corriqueiras e infringem o citado regulamento.  

O representante da SEMAS – Rodolfo Araújo, sugeriu utilizar para o perfeito entendimento de “orla 

marítima” o sentido esculpido na legislação em vigor no Decreto nº 5.300, de 07 de dezembro de 2014, 

que regula a Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro. Disse ainda que o controle a ser definido na desejada portaria conjunta deve obedecer à 

lógica da existência do risco entre “Probabilidade x Possibilidade” da ocorrência de incidentes com 

tubarões.  

O representante CPRH - Assis Lacerda relatou que o termo “orla” é recente e que durante muito tempo 

referia-se a zona costeira, todavia, com o passar dos anos, limitou-se aos municípios nas margens dos 

estuários, e que no mar entende-se que deve ser obedecida uma cota de 10 metros; que existe o 

Projeto Orla em que a gestão da orla marinha é assimilada pelo município; defende que haja uma 

flexibilização do Decreto em relação à proibição irrestrita das atividades náuticas. Sugeriu que fosse 

contatado o Projeto Orla para pôr em discussão com a maior parte dos setores envolvidos nestas 

atividades de modo a não estender a proibição estabelecida no decreto a todos os esportes náuticos 

e/ou aquáticos. Questionou se já houve algum registro de ataque de tubarão nas práticas de remo.  

O representante da UFRPE, Jonas Rodrigues, relatou que no dia 10 de novembro de 2012 houve uma 

captura de um tubarão fêmea da espécie Cabeça-chata numa região conhecida como Boca da Barra, 

que dá acesso ao porto do Recife, próximo à ponte do limoeiro." 

Assis Lacerda alertou para a forma em que o decreto de interdição foi elaborado, proibindo tudo; que 

deveria haver uma discussão com os setores envolvidos na busca de um entendimento do decreto com 

mais razão; sugeriu que o projeto orla poderia ser utilizado como mote para convidar setores 

praticantes destes esportes (vela, surf e demais esportes náuticos) a discussão da regulamentação do 



decreto; disse ainda que o CEMIT poderia utilizar-se dos comitês formados no Projeto Orla para 

elaboração de uma portaria conjunta para disciplinar o Decreto em comento.  

O presidente do CEMIT informou que o Decreto nº 40.923, em vigor, ampliou a abrangência da 

interdição da prática de esportes náuticos e aquáticos e que este decreto é abrangente e taxativo.  

O Cap Helder do GBMar relatou que o Grupamento Marítimo fiscaliza a prática de surf, essa 

fiscalização é possível dada a sazonalidade da atividade esportiva em razão do mês do ano, local do 

surf e horário da maré e que ampliar a prática de atividades no mar, liberando para esportes náuticos 

e aquáticos, ensejaria na impossibilidade de fiscalização na área de interdição na orla marítima do 

Estado de Pernambuco por parte do Corpo de Bombeiros, aumentando ainda mais o risco de interação 

do homem com o tubarão e suas consequências; relatou que até certo ponto havia uma “autorização” 

para prática de stand up por estarem, seus praticantes, em cima da prancha, embora, ainda 

submetidos a ataque de tubarão. 

3) Visando obter efetividade dos temas e debates acima indicados, o presidente do CEMIT determinou 

os seguintes encaminhamentos: 

3.1) Para a Secretaria Executiva do CEMIT: 

a) Providenciar, a partir de janeiro de 2016, imediatamente após término do carnaval, convidar 

entidades que desenvolvam atividades náuticas ou aquáticas, tais como Federação Pernambucana de 

Remo, Rede Hoteleira, Clubes e Secretarias de Esportes de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e 

Ipojuca, para em reunião de trabalho, debater sobre o disciplinamento e otimização do Decreto nº 

40.923/14, de forma que sejam mantidas as efetivas medidas restritivas da prática de atividades 

náuticas e desportivas, nas áreas que potencializam a ocorrência de incidentes com tubarões; 

b) Adotar as medidas necessárias objetivando iniciar a requisição do lançamento de um novo edital 

com a FACEPE, ainda no primeiro trimestre de 2016; 

c) imediata elaboração de expediente destinado às Universidades do Estado, que possuam 

departamentos ou áreas afins aos estudos ou pesquisas com as questões com tubarões, visando 

demonstrar interesse do CEMIT em elaborar minuta de convênio, a título oneroso ou não, que 

possibilite serem firmados vínculos institucionais de apoio técnico e científico para as questões de 

interesse e objetivos do CEMIT; 

d) requisitar da FACEPE informações sobre as pesquisas em desenvolvimento que possam gerar 



informações que auxiliem o CEMIT, entre elas, as atuais atividades realizadas pelo Pesquisador da 

URFPE Jonas Rodrigues. 

 

3.2) Ao Comandante do Grupamento Marítimo: 

a) Providenciar, até o dia 15/01/2016, a informação à Secretaria Executiva do CEMIT, com a devida 

identificação e qualificação, dos responsáveis pelas práticas de atividades aquáticas na área de 

interdição e convidá-los a participar da discussão da ulterior da regulamentação do Decreto; 

b) Providenciar, até o dia 15/01/2016, a requisição dos equipamentos e serviços destinados ao pleno 

desempenho das atividades de prevenção requeridas para a mitigação de ataques de tubarão na orla 

de Pernambuco, observado a cadeia de comando de tramitação da documentação. 

 

3.3) Ao representante da CPRH , Sr. Assis Lacerda, para apresentar, até o final do mês de janeiro de 

2016, relatório sobre as feições marinhas na área estabelecida pelo Decreto Estadual nº 40.923/14 

com vista a possibilitar o perfeito entendimento das características na orla abrangida pelo Decreto 

Estadual nº 40.923/14. 

O Presidente do CEMIT agradeceu aos presentes, desejou, ante a proximidade do Natal e Fim de Ano, 

Feliz Natal e Próspero Ano Novo e deu por encerrada a reunião. Fim da Ata.  
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