
 

Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões 

ATA DA 88ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEMIT, em 22.09.2016 
Realizada no Auditório/SDS 

Início: 09 h                     Término: 12 h 

Participantes: Constantes na Ata de Presença, em Anexo. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Iniciada a 88ª 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: 1) Apresentação e discussão das minutas dos Acordos de 

Cooperação Técnico e Científico a serem firmados entre a SDS e UFRPE e com a UFPE; 2) Propositura 

do novo Edital da FACEPE; 3) Divulgação do novo Termo de Referência para Contratação de serviços 

(pessoa jurídica) para aluguel de embarcações de Pesca com fornecimento de tripulação, óleo 

combustível e lubrificantes, material de limpeza; 4) Análise de conveniência do Chamamento Público 

para análise do novo Termo de Referência; e, 5) Novas tecnologias de prevenção contra incidentes 

com tubarões - Pesquisas com a Sonar Shark detections system (boias inteligentes). 

 

1) O Presidente do CEMIT ratificou a importância de ser estabelecer parcerias do CEMIT com a UFPE, 

por intermédio do Departamento de Oceanografia, e com a UFRPE, por intermédio do Departamento 

de Engenharia de Pesca e Aquicultura. Ressaltou que o Comitê intenta buscar novos parceiros de 

outros Departamentos das Universidades referenciadas, todavia, os mencionados departamento 

atuarão como facilitadores nesse processo. 

SECRETARIA DE 

DEFESA SOCIAL 
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2) O Secretário Executivo relatou que o CEMIT está muito atento em relação as tecnologias que estão 

sendo desenvolvidas no mundo no sentido de mitigar os incidentes com os tubarões. Disse que o 

CBMPE já se utiliza algumas dessas tecnologias, a exemplo do Shark Shield. O equipamento emite 

ondas eletromagnéticas que faz o tubarão se afastar. Porém, aludiu que o equipamento é utilizado 

individualmente em cada guarda-vida. Registrou que existe um projeto na Austrália que é baseado em 

ondas de “Sonar” chamado “Clever Buoy”. Disse que o equipamento é usado para identificar a 

presença de animais marinho de grande porte. Asseverou que seria muito importante que os 

departamentos de tecnologias existentes aqui, como é o caso do Porto Digital e o Departamento de 

Tecnologia da UFPE, os laboratórios da UFRPE/UFPE, trabalhando em conjunto ou individualmente, 

pudesse conhecer e desenvolver e ofertar outras ideias observando esse projeto e apontar para 

tecnologias viáveis a nossa realidade. Disse também que os Acordos de Cooperação Técnica com as 

universidades podem ser instrumentos que viabilizem os projetos dessa natureza tecnológica. 

3) O Presidente informou que essa tecnologia tende a ser viável para o programa de mitigação que o 

CEMIT vem realizando. Disse que todos os presentes têm conhecimento do trabalho que a UFRPE 

vinha realizando por mais 10 anos, que era a captura, marcação, monitoramento e a soltura dos 

tubarões em alto mar. Afirmou que esse propósito não está descartado e que o CEMIT teve a intenção 

de retomar esse trabalho que foi encerrado no final de 2014, todavia, só que naquela oportunidade na 

forma de convênio diretamente com a UFRPE e não mais com o Oceanário, muito mais 

desburocratizada. Porém, o Tribunal de Contas e a Procuradoria Geral do Estado decidiu modificar esse 

formato. A forma que eles determinaram que fosse feita trouxe um embaraço burocrático para a 

Secretaria de Defesa Social, que agora possui essa demanda. O CEMIT consultou o IBAMA para se 

cercar dos requisitos legais em torno dos procedimentos, e a resposta serviu para concluir o Termo de 

Referência (TR) do citado serviço. Esse TR tem como objetivo a contratação de uma embarcação 

similar as mesmas características daquela utilizada pela UFRPE, inclusive foi solicitado e apresentado 

uma referência de preço à Fundação Apolônio Salles. Atualmente o TR encontra-se na Gerência Geral 

de Programas e Projetos Especiais da SDS aguardando deliberação para licitação. Afirmou que no 

momento em que a SDS fizer a locação do barco para a realização do serviço da expedição com todos 

os insumos, espinhéis, combustível, alimentação, petrechos de pesca, etc, será iniciada a segunda 

etapa que é a manipulação dos animais, e nesse momento entrarão os especialistas da UFPE e UFRPE. 

Disse que acredita que no primeiro momento possa ser que entre apenas a UFRPE porque é mais da 
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expertise dela, mas o Departamento de Oceanografia da UFPE também será de muita ajuda ao CEMIT 

como também no trabalho dos guardas-vidas do CBMPE, no tocante ao trabalho ambiental de 

orientação à população, já que o Departamento tem um estudo bastante detalhado da geografia do 

local e das correntes de retorno. A Secretaria de Defesa Social está interessada em permanecer com o 

projeto, mas é importante o CEMIT descobrir outros meios de mitigar os incidentes com tubarões. As 

ações de vigilância e informação são continuamente executadas, através do serviço de guarda-vidas do 

CBMPE e as placas de alerta e orientação, além do início do trabalho de pesquisa do projeto do 

Professor Valmir Macário (vídeo monitoramento). 

O presidente permaneceu com a palavra e abriu o tópico Apresentação e discussão das minutas dos 

Acordos de Cooperação Técnico, Científico e Financeiro a serem firmados entre a SDS e UFRPE/UFPE. 

Em seguida cedeu a palavra ao Professor Alex da UFPE. Disse que em seguida passaria a palavra ao 

Pesquisador Jonas Rodrigues da UFRPE para que cada desse sua opinião. 

4) O Professor Alex explicou que o objetivo da UFPE, mais precisamente do Departamento de 

Oceanografia é de contribuir com o CEMIT já que a sua especialidade é a geografia marinha, por isso 

que a parceria com o Corpo de Bombeiros será de grande valia para a troca de informações e 

experiências, então, esse Acordo de Cooperação é muito importante para que futuramente possa ser 

criado convênio entre as entidades. 

5) O Pesquisador Jonas Rodrigues disse o trabalho em conjunto com a UFRPE e o CEMIT vem já de um 

certo tempo e muito proveitosa. O Departamento de Pesca e Aquicultura realiza pesquisa diretamente 

ligada à biologia marinha, mais precisamente nos tubarões, que é o trabalho realizado em parceria 

com o CEMIT, como também o conhecimento oceanográfico da costa de Pernambuco; que vai ficar 

agora a cargo da UFPE, então, iremos fazer esse Acordo de Cooperação onde iremos unir a gestão e o 

embasamento científico de toda a dinâmica desses eventos. Será um evento muito importante para 

unir as informações e assim somar os esforços para conseguir o objetivo final que é a mitigação do 

diminuir os incidentes com os tubarões, mesmo sem uma ocorrência há mais de dois anos, mas é 

sabido que sempre irão existir tubarões na nossa orla. Para concluir, expressou seu apoio a esse 

Acordo de Cooperação e que a minuta já está tramitando na UFRPE, inclusive com a cláusula que 

estava faltando, já temos um parecer jurídico do conselho técnico-administrativo e já está seguindo 

para o setor jurídico. 
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6) O Engenheiro de Pesca Assis Lacerda utilizou-se da palavra para dizer que essa convivência entre o 

homem e o tubarão será permanente, pois as pessoas estão indo de encontro ao habitat desse animal 

e é necessário saber conviver com esse animal seguindo as orientações do CEMIT. Quanto a esse 

Acordo de Cooperação, expressou seu apoio ao acordo porque irão unir as duas instituições com o 

CEMIT onde cada uma usará a sua expertise em prol dessa convivência pacífica entre o homem e o 

animal baseando-se na informação segura. 

7) O Secretário Executivo, Ten Cel Bastos deixa registrado que essa parceria entre os Departamentos 

de Oceanografia/UFPE e do Departamento de Engenharia de Pesca/UFRPE será de grande valia para o 

progresso dos trabalhos visando a mitigação dos incidentes na orla de Pernambuco. Disse também que 

o Estado precisa investir em novas tecnologias que estão a disposição das demais localidades no 

mundo onde há registros de incidentes com tubarões. Para isso acredita ser necessário o 

deslocamento de alguns representantes do CEMIT para conhecer “in locu” tais tecnologias e só assim, 

identificar quais podem ser trazidas e utilizadas na realidade dos nossos incidentes e características do 

litoral pernambucano. Mencionou as tecnologias desenvolvidas na Austrália, Japão, EUA, etc. Disse 

que não se pode deixar de se aprofundar no conhecimento das potencialidades destas tecnologias 

pelo mundo afora. 

8) O Presidente informou que existe um Termo de Cooperação Técnica entre a FACEPE e a SDS, e 

todas as vezes que envolve recursos financeiros é providenciado um convênio com aporte de recursos. 

Com a efetivação do atual convênio oriundo do edital 04/2015, será encaminhado à FACEPE uma nova 

solicitação de edital para seleção de novas propostas, com perspectiva de ser lançado no início do 

próximo ano. O Objeto será o mesmo, podendo ser alterado e/ou ampliado as linhas de pesquisas. 

Após a apresentação do conteúdo do Edital 004/2015 – FACEPE/SDS ficou definido a coleta de 

opiniões/sugestões para que possa ser analisadas e discutir a elaboração do novo edital. Desde já ficou 

definido que a área temática 1 "Prevenção e Mitigação de Incidentes com Tubarões em Pernambuco" 

precisa ser melhor definido. Quanto à área temáticas 2 "Tecnologias para o Monitoramento, 

Prognóstico e Mitigação de incidentes com tubarões em Pernambuco" e área temáticas 3 ficou 

decido deveriam serem mantidos. Com relação à área temática 4 "Avaliação do impacto 

socioeconômico dos ataques de tubarões" restou evidente que esse tópico interessa mais a rede 

hoteleira e seus efeitos ao Estado dada a propaganda mundial negativa quando ocorre um incidente. 
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9) O Presidente do CEMIT abre o tópico Análise de conveniência do chamamento público para análise 

do novo Termo de Referência informando que esse item diz respeito a contratação do barco e como 

será necessário uma licitação, é de conhecimento de todos que as regras de licitação são bem rígidas e 

o chamamento é positivo porque é realizado análises e discutidas para saber o que se quer e como 

realizar o serviço para não desperdiçar. Todos os membros corroboraram com o Presidente do CEMIT 

sobre a importância de um Chamamento Público. 

10) Partindo para o último tópico sobre Novas tecnologias de prevenção contra incidentes com 

tubarões - Pesquisas com a Sonar Shark detections system (boias inteligentes), após uma 

demonstração de dois vídeos sobre o projeto – “um equipamento a uma determinada profundidade 

que detecta um animal de grande porte, envia o sinal para a boia que imediatamente reenviar para um 

satélite que envia para o posto salva vida que por fim, ativa um alarme para informar aos banhistas” – 

Após o vídeo, o Presidente informou que essa tecnologia está sendo usada na Austrália, e é bastante 

plausível e sugeriu que os Departamentos das universidades ligados à tecnologia pudessem dar 

sugestões sobre o projeto das boias inteligentes e da viabilidade, face à realidade da nossa costa, 

custo, etc. Disse que a ideia e fixar parceria as empresas de tecnologia do nosso Estado, como é o caso 

do Porto Digital. “Um equipamento assim é importante porque se um animal se aproximar muito da 

orla, os guardas-vidas serão informados e poderão alertar a população.” Destacou. 

11) A Representante de Fernando de Noronha, Mariana, informou que existe um pesquisador da 

UFRPE fazendo uma pesquisa com marcação e monitoramento por satélite no Arquipélago de 

Fernando de Noronha e sugeriu que ele fosse convidado para falar a respeito do projeto ao comitê. 

12) O Presidente passou a palavra ao professor Valmir Macário que detalhou a sua pesquisa. O 

Professor Valmir disse que trabalha na área de análise e reconhecimento de imagens e foi proposto 

esse projeto no ano passado com o objetivo de monitorar os banhistas nas praias, e destacou que esse 

projeto pode ser muito útil para as novas ideias que o CEMIT tem interesse. Pode ajudar dando 

informações de quais as áreas perigosas, até onde o banhista pode entrar, e o principal objetivo do 

projeto é de monitoramento e identificação dos banhistas na praia, a partir daí, se o banhista estiver 

em ponto de risco, a informação será dada ao guarda vida que imediatamente alertará o banhista. Os 

equipamentos estão sendo testados para depois serem implantados. O projeto ainda não foi iniciado 

por questões burocráticas. 
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Encaminhamentos: 

Em relação ao tópico 1  

Solicitação de encaminhamento dos Termos de Cooperação. O Comitê Estadual de Monitoramento de 

Incidentes com Tubarões aguardará/solicitará remessa por parte da UFRPE e UFPE, nas pessoas dos 

Professores Jonas e Alex Silva, respectivamente, a devolução dos termos para análise por parte do 

Jurídico da SDS; 

Em relação ao tópico 2:  

A Secretaria Executiva elaborará minuta do Edital a fim de encaminhar para todos os presentes, 

objetivando colher sugestões para a propositura de novo Edital junto a FACEPE. Fica desde já fixado a 

data de 17 de Outubro de 2106 como a data limite para recepção das sugestões por parte dos 

participantes.  

Em relação ao tópico 4:  

A Secretaria Executiva elaborará exposição de motivos junto ao GGPPE, tendo em vista se tratar de 

objeto um serviço singular, nunca antes licitado pela SDS, exclusivamente executado pela universidade 

que sociedade em geral para colher sugestões e adequação do objeto e da metodologia. Consultar a 

GGPPE para verificação da oportunidade e conveniência de chamamento público, nos termos na lei de 

Licitação. 

O presidente do CEMIT disse ter muito interesse nesses projetos e ficou de fazer uma visita ao Porto 

Digital para buscar mais informações sobre novas tecnologias para agregar às ações do CEMIT. Após a 

sua fala, agradeceu aos presentes, e deu por encerrada a reunião. Fim da Ata. 


