
 

Comitê Estadual de Monitoramento dos Incidentes com Tubarões 

ATA DA 89ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEMIT, em 14.06.2017 
Realizada no Auditório/SDS 

Início: 09 h                     Término: 12 h 

Participantes: Constantes na Ata de Presença, em Anexo. 

 

MEMÓRIA DA REUNIÃO 

 

Iniciada a 89ª 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) Discussão e apresentação da Perícia Tanatoscópica/IML 

alusiva ao incidente na Praia de Rio Doce no dia 28ABR17; 2) Acordos de Cooperação Técnico e 

Científico entre a Secretaria de Defesa Social e a UFRPE/UFPE; e, 3) Apresentação por parte dos 

membros efetivos do CEMIT para as providências constantes na recomendação nº 003/2017, do 

Ministério Público do Estado de Pernambuco, referente ao inquérito civil nº 059/2013. 

 

1) O Presidente do CEMIT deu as boas vindas aos novos membros efetivos do CEMIT, a Capitã PM 

Patrícia, representando a PMPE e o Sr. Alberto Bandeira, representante titular da CPRH. O Presidente 

iniciou os trabalhos com a apresentação da Perícia Tanatoscópica (PT)  sobre o incidente na Praia de 

Rio Doce, no dia 28 de abril. E após a apresentação e discussão entre os presentes, ficou decidido que 

o comitê ratifica o conteúdo da perícia realizada pelo Dr. Dário Geraldo, médico legista do Instituto de 

Medicina Legal. Desta feita, o aludido incidente não entrará nas estatísticas do CEMIT pelas razões 

brilhantemente apontadas na PT.  O Médico Dr. Carlos Villar, representante do IML, endossou o laudo 
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enfatizando que a causa morte não foi provocado por tubarão, mas informou que a sua causa jurídica  

não pode ser apontada (homicídio, acidente ou afogamento), mas que descartou totalmente a causa 

da morte por tubarão. O pesquisador Jonas Rodrigues, da UFRPE, informou que eles estão fazendo um 

trabalho da estruturação das formas das mordidas das espécies de tubarões em corpos e em objetos. 

Está sendo feito um banco de dados das curvaturas das formas das mordidas para comparar com essas 

formas que podem ser encontradas em campo. Afirmou ter realizado medições nas mordidas 

encontradas nesse último corpo, mas as informações ainda não estão concluídas. Porém, dá pra se 

perceber bem a estrutura da forma da mordida e pode-se dizer que esse corpo tem melhor 

visualização da mordida e do espaçamento entre os dentes para determinar quais as possíveis 

espécies. Já foi feita parte da curvatura por essa forma que está sendo apresentada nesse caso e 

chega-se bem próximo das espécies já conhecidas pelo comitê que estão envolvidas nos incidentes no 

litoral Pernambuco. Pontou que no litoral temos quatro espécies e duas delas foram descartadas para 

o caso em apreço (tubarão martelo e o galha preta). Sobraram então os tubarões cabeça-chata e o 

tigre. O mesmo informou que em breve estará pronto para ser informado ao comitê. 

 

2) O Presidente deu continuidade a reunião com o item 3. Deixou para tratar do item 2. Da puta por 

último.  Assim, apresentou por leitura, item por item, explanando as recomendações do MPPE 

referente ao inquérito civil nº 059/2013. Foram destacados as recomendações cabíveis aos órgãos 

compõem o comitê e ao próprio CEMIT. O primeiro item foi direcionado ao CEMIT onde foi solicitado 

um estudo de viabilidade de uma tela de proteção nas áreas de correntes de retorno nas praias.  Como 

resposta, o CEMIT Oficiou ao MPPE, abalizado nas informações prestadas pelos cientistas da UFPE, já 

que envolve o relevo marinho e assim o aspecto da geografia marinha é afeto ao Departamento de 

Oceanografia da UFPE, informando que a colocação de telas nas correntes de retorno era inviável e 

que até poderia potencializar os incidentes por afogamento. A outra recomendação foi endereçada ao 

CBMPE onde foi sugerido que aumentasse o número de guardas-vidas na orla recifense e diminuísse a 

distância entre elas – o Tenente Coronel Ferraz, Comandante do Grupamento de Bombeiros 

Marítimos, representante do CBMPE, informou que o próximo concurso terá 600 vagas e uma boa 

parte desse contingente será destinado ao GBMAR e com relação a distância entre elas disse que o 

CBMPE já está solicitado à Prefeitura um ordenamento da área para que seja feita a sinalização com 

placas nessas áreas entre os postos. Dando continuidade às recomendações para o CBMPE, o 

documento sugere que o GBMAR seja equipado com instrumentos necessários ao servido de 
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prevenção aquática, inclusive com barcos, jet-skis e repelentes eletrônicos de tubarão, área para 

eventual pouso de helicóptero na orla e reformulação de procedimentos utilizados fora da água no 

socorro às vítimas. O Tenente Coronel Ferraz informou que já existe um Procedimento Operacional 

Padrão – POP para afogamento, e que também já foi solicitada ao Comando a aquisição de novos 

equipamentos e embarcações. Houve algumas recomendações direcionadas ao GBMAR que sugere 

que aumente a quantidade de boias de sinalização no mar e bandeiras vermelhas instaladas em terra, 

como também que empregue o seu poder de polícia evitando a presença de banhistas e praticantes de 

esportes náuticos nas áreas proibidas. O Comandante do GBMAR informou que em relação às boias, 

isso pode ser um atrativo para os banhistas nadarem até as boias e se apoiarem nelas e isso também 

não seria viável, o GBMar sugeriu que fizesse um estudo de demarcação como o que já existe em São 

Paulo e em Goiás. O Ten Cel Ferraz informou também que tem feito contato com o comandante do 

19º Batalhão e que está buscando também o apoio do 6º Batalhão, porque já ocorreram alguns casos 

de vandalismos nos postos de guarda-vidas. O presidente destacou que não existe um decreto de 

proibição de banho de mar, o que existe é um decreto de proibição para a prática de esportes náuticos 

e similares, mas que destacou ao representante do CBMPE que seja realizado um trabalho constante e 

ostensivo nas áreas de risco objetivando informar a população dos riscos existentes. O Pesquisador 

Jonas Rodrigues informou que deveria existir um trabalho ostensivo de informações aos banhistas 

porque foi constatada em uma de suas pesquisas com banhistas a falta de informação até mesmo 

sobre as cores das bandeiras usadas pelos guarda-vidas, e esse tipo de trabalho chama muito a 

atenção da população, pois eles poderiam tomar conhecimento de tudo que está sendo feito. O último 

tópico da recomendação do MPPE foi direcionado ao CPRH que sugere que se abstenha de conceder 

ou renovar licenças ambientais que autorizem o descarte de resíduos de dragagem de rios no mar. O 

representante da CPRH – Alberto Bandeira informou que não existe o descarte de resíduos de 

dragagem no mar. Ele informou que quando esse documento chegou à CPRH, foi direcionado ao setor 

de Gerenciamento Costeiro e a gerente despachou informando que não há nenhum processo de 

dragagem em andamento. Esse documento foi enviado à direção e depois para seu departamento para 

que ele tomasse conhecimento do assunto. O mesmo informou que alguns municípios  estão fazendo 

seus próprios licenciamentos, como é o caso de Recife. Contudo, não soube informar da realização por 

parte da prefeitura de licenciamento de dragagem.  
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3) O Presidente destacou que não existia um acordo de cooperação entre a SDS e as UFPE e UFRPE, 

mas agora estão sendo realizados dois acordos de cooperação, um com a UFRPE e outro com a UFPE, e 

esse acordo auxiliará o trato dos assuntos do Comitê porque tratará dos assuntos de interesses do 

CEMIT com a base acadêmica. O Presidente informou também que já existe um convênio com a 

FACEPE para realizar a pesquisa do professor Valmir Macário, do Centro de Informática da UFRPE, que 

se trata de um programa de inteligência artificial para detecção de corpos na água. Informou que esse 

estudo é um projeto piloto e esse projeto estava previsto para terminar em dezoito (18) meses, mas 

precisou ser estendido para até o fim do convênio entre a SDS e a FACEPE, que tem a duração de vinte 

e quatro (24) meses. 

 

Encaminhamentos: 

Em relação ao tópico 1:  

Não houve. 

Em relação ao tópico 2:  

Não houve. 

Em relação ao tópico 3: 

 A secretaria Executiva do CEMIT oficiar ao Comando do CBMPE sugerindo que se produzam 

uma mídia informativa através dos mais variados veículos de comunicação (rádio, TV e escrito) de 

modo a informar aos banhistas do significado dos conteúdos das placas, das bandeiras e regras gerais 

de um banho seguro; 

 Solicitar ao GBMar a informação de quantas placas foram instaladas efetivamente e suas 

condições (pintura, conservação e local de colocação); 

 Oficiar ao Dr. Ricardo Coelho que foi discutido na 89ª Reunião Ordinária do CEMIT, segundo 

informações do representante da CPRH, de que algumas prefeituras podem estar realizando licenças 

ambientais que autorizam o descarte de resíduos de dragagem de rios no mar; 

O Presidente disse que a partir do dia 01 de julho estará afastado da Presidência do CEMIT por 

motivos de férias e o Tenente Coronel Ferraz irá representá-lo na presidência durante esse período de 

afastamento e qualquer demanda deverá ser dirigida a ele, vez que é o atual Suplente do Presidente. 

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


