
 

Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões 

ATA DA 87ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEMIT, em 21.06.2016 
Realizada no Auditório/SDS 

Início: 09 h                     Término: 11 h 

Participantes: Constantes na Ata de Presença, em Anexo. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Iniciada a 87ª 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 

pelo Presidente, foi tratado os temas: Termo de Referência sobre a captura seletiva, translocação e 

soltura de tubarões no litoral Pernambucano; Termos de Convênio com a UFRPE/UFPE e Apresentação 

das considerações por parte de cada membro do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes 

com Tubarões, com base na legislação e literatura, sobre o que se entende a respeito do termo “faixa 

litorânea” utilizado no Decreto Estadual Nº 40.923, de 18 de julho de 2014, consoante o que ficou 

consignado na 86ª Reunião Ordinária do CEMIT em 23 de março de 2016. 

1) O Presidente do CEMIT reportou a estreita relação com a UFRPE e a intenção do CEMIT de elaborar 

e executar um Termo de Cooperação Técnica com a UFRPE e com a UFPE para ser ter uma linha técnica 

formalmente estabelecida entre as instituições por serem as que detêm expertises específicas por 

intermédio de seus laboratórios e corpo docente. O presidente passou a palavra ao Professor Alex 

Silva, representante da UFPE. 

2) Professor Alex Silva da UFPE informou que o departamento de oceanografia da UFPE atua em quatro 

áreas – Física, Química, Biológica e Geológica – e quando recebeu o convite do CEMIT, foi visto que existem 
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várias coisas em comum e por que não contribuir com o CEMIT? A UFPE tem um convênio com um pessoal da 

França, inclusive, disse que embarcou em um navio francês que veio ano passado e patrulhou toda a plataforma 

de Pernambuco e que também voltará em 2017. Informou que a expedição passou 10 dias e percorreram um 

trecho de RN até Tamandaré. Fizeram o levantamento de toda a plataforma e o que mais chamou atenção foi a 

quantidade de peixes nos arrecifes onde o mesmo achava que não havia peixe nessa área e, consequentemente, 

o tubarão atacava. Informou também que o departamento de oceanografia é ligada ao CTG e que fizeram um 

trabalho com o pessoal da Engenharia Mecatrônica onde houve estudantes que estavam interessados em fazer 

mestrado, desenvolver sistemas para detectar tubarões através de sonda acústica. O departamento chegou a 

pensar nisso na época já que o departamento trabalha com instrumentação, pois possuem sensores de medição 

de temperatura, emissão via satélite. O Professor Alex ficou de entrar em contato com o departamento para 

uma possibilidade de adaptar esses equipamentos. O Departamento de Oceanografia trabalha nas três áreas 

(estuário, plataforma e oceano aberto), então, ele informou que o departamento está à disposição para 

trabalhar em outras grandes áreas, não só com tubarões, mas com prevenção de acidentes em área de praia, 

como afogamento, baseado nos trabalhos já realizado pelo Departamento de Oceanografia a respeito das 

correntes de retorno. 

3) O Presidente do CEMIT comentou sobre um dos pontos de pauta que fala das placas que estão desgastas. 

Mesmo assim, o trabalho vem sendo feito, pois desde agosto de 2015 foi enviado os pedidos para o setor de 

licitação que depois foi feita uma apresentação para a imprensa e etc. A empresa foi contratada (Sales Gráfica), 

e que já foi feito o pedido do material, no qual a empresa contratada tem de 30 a 45 dias para entregar as 88 

placas, informou também que já está sendo providenciado um aditivo para mais 22, totalizando 110 placas, com 

garantia de 10 anos (perda da qualidade), ou seja, será um produto de melhor qualidade do que as que estão 

atualmente. A outra questão é que foi comentado na semana passada, através da imprensa, sobre o projeto do 

Professor Valmir Macário. O Presidente informou que o Destaque Orçamentário para a FACEPE já está sendo 

feito, e que até o fim da próxima semana estarão transferindo todo o recurso para que o pesquisador possa 

trabalhar em seu projeto. E pra finalizar, foi visto um outro assunto na imprensa sobre um pesquisador Francês 

que fez uma apresentação na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI, onde passou a palavra ao Sr. 

Alexandre Stamford – Diretor de Inovação da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI. 

4) O Sr. Alexandre Stamford da SECTI – Em 2012, informou que o Governo do Estado e o Ministério da 

Tecnologia através da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação foram realizar uma missão na 

França sobre Petróleo e Gás, e como a França investiu muito em sonares por conta da Guerra para proteger sua 

costa. Porém, como deixou de ser prioridade, esses sonares passaram a ser utilizados por empresas privadas a 

fim de pesquisa com baleias e como ainda fazem treinamentos de guerra, eles ainda matam muitas baleias, 

então esse sistema é utilizado para detectar baleias, enviam para os barcos, esses barcos emitem sons para que 

as baleias se afastem e assim, o exercido faz seus treinamentos e evitando assim que elas sejam mortas nesses 

treinamentos. E em 2012, o Sr. Alexandre solicitou a empresa que fizesse uma apresentação na SECTI com esses 



equipamentos com a finalidade de detectar os tubarões na orla de Pernambuco. Posteriormente ele em contato 

com o Professor Fábio Hazin que disse “existe um pequeno problema, pois as baleias têm pulmões e ossos e os 

tubarões não possuem.” O Sr. Alexandre continuou entrando em contato com essa empresa e há duas semanas 

eles informaram que poderiam vir e fazer a apresentação de como funciona essa tecnologia, a Secretária 

aprovou e eles vieram. Em princípio, era pra ser uma apresentação interna, mas a imprensa disse que era um 

assunto muito importante e que tinha que ser noticiada na imprensa. O Sr. Alexandre deixa claro e faz questão 

de deixar registrado que “não existe projeto, não há pesquisadores envolvidos, não há nenhum acordo de 

cooperação entre a Secretaria e essa empresa, simplesmente, ela veio apresentar a tecnologia pra gente formar 

um grupo de pesquisa que tente usar essa tecnologia para detectar tubarões.” 

5) Finda a apresentação do Sr. Alexandre Stamford, iniciou-se os debates sobre o tema em comento. 

Discutiu-se sobre a dificuldade de os tubarões não emitirem sons, como é o caso das baleias, mas 

tentar usar essa tecnologia para detectar os sons da movimentação dos tubarões através do nado, 

usando a acústica reflexiva, ou seja, ouvir o mar. O posicionamento da Secretaria Estadual de Ciência, 

Tecnologia e Inovação – SECTI é de contactar os professores para fazer um projeto de pesquisa e usar 

essa tecnologia na nossa orla. A respeito de parcerias, demonstraram interesse a FINEP e o BNDES. 

6) O Cel Ramalho disse que além desse projeto é importante que haja um outro para que dê suporte, 

pois o Secretário de Defesa Social quer que continue acontecendo as capturas, pois o Termo de 

Referência já está elaborado e só falta um detalhe para a coleta dos custos, pois até 2014 os recursos 

eram transferidos para a Fundação Apolônio Sales, mas o Tribunal de Contas e a PGE informou que o 

custo da embarcação correspondia a 85% do projeto todo e o Procurador disse que haveria a 

necessidade de se fazer licitação para se contratar apenas a embarcação. 

7) O Cel Bastos informou que o Termo de Referência contempla a captura, tripulação, da mesma forma 

que era as pesquisas anteriores, inclusive com a responsabilidade da tripulação por parte do 

cozinheiro, navegador, piloto e também com os pescadores, porém, a manipulação para fins de 

pesquisa deverá ser realizada pelos pesquisadores da UFRPE/UFPE mediante um Acordo de 

Cooperação e por Convênio a serem futuramente firmados. Por isso, enfatizou a importância de um 

vínculo formal com a UFRPE e UFPE, através de um Termo de Cooperação entre essas entidades e a 

Secretaria de Defesa Social. Diante das colocações restou acordado que os representantes da UFRPE e 

UFPE, presente na reunião, enviarão o Plano de Trabalho, como também as necessidades de aporte 

até o dia 15 de julho aos membros efetivos. 

 



8) O Presidente do CEMIT iniciando o último tópico da ata, que são as considerações por parte do 

Comitê, com base na legislação e literatura, sobre o que se entende a respeito do termo “faixa 

litorânea” utilizado no Decreto Estadual Nº 40.923. Após amplo debate entre os presentes ficou 

definido que o entendimento do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões é: 

"Faixa litorânea da orla marítima é a área de uso mais intenso pelo público, compreendida pela 

faixa da linha de praia abrangida pelo Decreto nº 40.923/2014, onde há registro estatístico de 

incidentes com tubarões, excluindo os estuários e incluindo a faixa de transição entre o estuário e o 

mar (boca da barra), o que não significa que os estuários estão isentos de incidentes com tubarões.” 

Encaminhamentos: 

1. O Sr. Alexandre Stamford ficou de entrar em contato com a empresa francesa para realizar uma 

apresentação no CEMIT numa reunião ordinária ainda não marcada. 

2. Os representantes da UFRPE e UFPE, presente na reunião, enviarão o Plano de Trabalho, como 

também as necessidades de aporte até o dia 15 de julho a Secretaria Executiva do CEMIT; 

O Presidente do CEMIT agradeceu aos presentes, desejou, ante a proximidade do São João e deu por 

encerrada a reunião. Fim da Ata. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


