
 1 

 

                                     CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo    

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

42ª Sessão Ordinária (ampla) 

22 de novembro de 2007 

 

Ajuda-Memória de Reunião 

 

 

 

 

1- Abertura 

 

A quadragésima segunda reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de 

Incidentes com Tubarões (CEMIT) foi aberta às 14h30, pelo seu Presidente, Prof. Fábio 

Hazin, no Auditório da Secretaria de Defesa Social, tendo contado com a seguinte 

participação: 

Membros efetivos:  

 Fábio Hazin (UFRPE); 

 Ana Paula Leite (IOPE); 

 Cel. Edemirio (CBMPE); 

 Maj. BM Adriano Max (GBMAR-CBMPE). 

 

 

Membros convidados: 

 Sérgio Murilo (Instituto Praia Segura); 

 Rômulo Bastos (Instituto Praia Segura); 

 Mauro Maida (Instituto Recifes Costeiros); 

 Euclides Dourado (IBAMA); 

 Júlio Melo (Guarda Municipal); 

 Lourielson Santos (MPF); 

 Bruno Figueredo; 

 Eduardo Andrade (Instituto Recife Costeiros); 

 João Marcelo R. de Campos (Instituto Recifes Costeiros); 

 Claudomiro J. dos Santos (Brigada Ambiental); 

 Antônio Cezar B. de Carvalho (Brigada Ambiental). 

 

 

 

2- Escolha do Relator. 
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Como relatora foi escolhida a Sra. Cláudia Mattos, Secretária Executiva do CEMIT, 

com o apoio do Presidente, Prof. Fábio Hazin. 

 

 

3- Encaminhamentos da 42 ª reunião ordinária. 

 

Após desejar uma boa tarde a todos os presentes, o Prof. Fábio iniciou a 42ª 

reunião ordinária do CEMIT, pela aprovação das atas da 39ª e 40ª reuniões, as quais 

haviam sido enviadas a todos com a devida antecedência, tendo sido as mesmas aprovadas 

sem alterações. Em relação à ata da 41ª reunião, o Prof. Fábio comentou que o fato da 

mesma só haver sido enviada aos presentes naquele mesmo dia impediria evidentemente 

que a mesma pudesse ser aprovada naquela ocasião, ficando a sua aprovação, portanto, 

automaticamente postergada para a próxima sessão. Em seguida, passou imediatamente às 

ações de pesquisa e monitoramento informando que finalmente havia recebido as licenças 

ambientais da CPRH e do IBAMA, o que havia permitido a retomada das operações há 

cerca de 1 mês. Relatou, então, que desde o final de outubro já haviam sido realizados 04 

(quatro) cruzeiros de pesquisa, nos quais haviam sido capturados apenas alguns tubarões 

lixa, além de vários peixes teleósteos, principalmente bagres, como era usual. Acresceu, 

ainda, que todos os tubarões lixa capturados haviam sido marcados com marcas 

convencionais, tendo sido, em seguida, devolvidos ao mar. Não tendo havido nenhum 

questionamento sobre os trabalhos de pesquisa e monitoramento, o Prof. Fábio passou, 

então, a palavra à Engenheira de Pesca Ana Paula Leite, para que a mesma, em nome do 

Instituto Oceanário de Pernambuco (IOPE), procedesse ao relato dos trabalhos 

desenvolvidos na área de educação ambiental.  

A Sra. Ana Paula justificou, inicialmente, a ausência do Sr. Alexandre Carvalho e 

do Prof. Luís Lira, respectivamente o Presidente e Diretor Científico da referida instituição, 

em função dos mesmos se encontrarem, na mesma oportunidade, participando de outra 

reunião na Secretaria de Turismo da Prefeitura da Cidade do Recife. Relatou, em seguida, 

os diversos trabalhos desenvolvidos pelo IOPE, desde a última reunião do CEMIT, os quais 

incluíam a realização de diversas palestras, além da participação no Seminário Nacional de 

Bombeiros. Informou, ainda, que o Instituto estava participando da Ação Verão, em 
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conjunto com o CBMPE e a ONG Criança Segura, repassando, então, o relatório de 

atividades à SDS, por meio da Secretária Executiva do CEMIT, Sra. Cláudia Mattos. Disse, 

também, que na ação de educação o IOPE já estava utilizando o novo folder, cuja versão 

em inglês também já estava sendo confeccionada, solicitando ao Prof. Fábio o obséquio de 

informar caso houvesse a necessidade de se proceder alguma alteração no mesmo. O Prof. 

Fábio sugeriu, então, que uma cópia da versão em inglês do folder fosse enviada, por e-

mail, aos membros do CEMIT, para que todos tivessem ampla oportunidade de analisá-lo e 

de propor modificações, caso houvesse. A Sra. Ana Paula informou, por fim, que, após as 

mudanças introduzidas no novo modelo de placas educativas, faltava apenas a realização de 

uma reunião com a Prefeitura da Cidade do Recife, para que se pudesse discutir a 

padronização das mesmas, antes de sua implantação ao longo da orla.  

Nada mais havendo a tratar sobre as ações de educação ambiental, o Prof. Fábio 

passou para o item da agenda relativo à estratégia de comunicação, comentando que, até 

onde havia sido informado, a licitação para a escolha da agência de publicidade que 

assumiria a conta do Governo do Estado já havia sido encerrada e que a empresa já havia 

sido selecionada. A Sra. Claudia, entretanto, afirmou desconhecer essa informação. O 

Prof. Fábio lembrou, então, que, conforme havia sido acertado em discussões passadas do 

CEMIT sobre o tema, a SDS deveria esperar apenas a definição da agência de publicidade 

do Governo do Estado, etapa que parecia já haver sido concluída, para encaminhar uma 

proposta de campanha televisiva alusiva aos riscos de ataques de tubarões nas praias do 

Estado e cuidados a serem observados pela população, a exemplo da campanha “Praia 

Limpa”, da Prefeitura da Cidade do Recife. Considerando, portanto, que a agência de 

publicidade, aparentemente, já havia sido escolhida, solicitou um maior empenho da SDS 

nas articulações com o Governo do Estado, no intuito de inserir no conjunto das iniciativas 

de divulgação das ações do Governo, a questão dos ataques de tubarão. Lembrou, ainda, 

que em reunião realizada no MPF, havia ficado acertado que a SDS capitanearia o processo 

de construção da estratégia de comunicação, em coordenação com a Secretaria de 

Imprensa. Disse, ainda, que o ideal seria que o referido projeto de comunicação pudesse ser 

finalizado até dezembro de 2007. 

O Prof. Fábio passou, em seguida, para as ações de vigilância e fiscalização, 

solicitando ao Cel. Edmirio, representante do CBMPE, que, em nome da instituição, 
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reportasse as últimas novidades relativas ao tema. O Cel Edmirio afirmou, em resposta, 

que as ações de vigilância e fiscalização estavam transcorrendo normalmente e que a única 

novidade eram as mudanças em andamento no modelo e posicionamento das placas de 

alerta sobre o risco de ataques de tubarão. A Sra. Ana Paula interveio, então, para 

informar que o trabalho já havia sido concluído e que um relatório detalhado do mesmo 

estaria sendo entregue nos próximos dias, incluindo, além de todas as observações in situ, a 

indicação dos pontos para os quais novas placas deveriam ser confeccionadas, assim como 

as placas já existentes que deveriam ser remanejadas. O Prof. Fábio agradeceu a 

informação, lembrando que o CBMPE estava precisando do referido relatório para dar 

partida ao processo de confecção e instalação das novas placas, ressalvando, contudo, o fato 

do modelo final se encontrar ainda na dependência da aprovação pela Prefeitura da Cidade 

do Recife, conforme já mencionado naquela reunião. A Sra. Ana Paula pediu, então, que 

quando da abertura do processo de licitação para a confecção das placas, a empresa que 

havia preparado os desenhos fosse informada, uma vez que a mesma já havia demonstrado 

interesse em participar do mesmo. Solicitou, também, que quando as placas viessem a ser 

finalmente instaladas, a equipe técnica que elaborou o trabalho pudesse acompanhar a 

colocação das mesmas no intuito de evitar possíveis erros de coordenadas, decorrentes de 

eventuais imprecisões do aparelho de GPS. O Prof. Fábio concluiu, então, o assunto, 

reiterando que só faltava, assim, para a confecção e instalação final das placas, a aprovação 

dos modelos pela Prefeitura da Cidade do Recife, o que deveria ocorrer na reunião já 

agendada, assim como por todos os membros do CEMIT, com base nos modelos circulados 

por e-mail com todos. Afirmou, por fim, que, diante do exposto, a sua expectativa era de 

que todo o processo pudesse ser concluído em até quinze dias, para que o CBMPE pudesse 

finalmente, assim, dar início ao processo de confecção das placas. 

Passando às ações de recuperação ambiental, o Prof. Fábio lamentou a ausência da 

CPRH, ressaltando, ao mesmo tempo, a presença do Sr. Euclides Dourado, representando o 

IBAMA. Registrou, em seguida, a sua frustração com a ausência do referido órgão 

(IBAMA) durante o último Workshop sobre ataques de tubarões, realizado em setembro, a 

qual havia impedido, conforme inicialmente planejado, a discussão sobre a proposta do 

CEMIT de estender a zona de proibição da pesca de arrasto de camarão de 1 para 5 milhas 

náuticas. Em relação ao tema, disse que além da discussão sobre a pertinência ou não de se 
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estender a referida área de proibição da pesca de arrasto de camarão, havia uma 

necessidade premente de se promover uma fiscalização mais efetiva da proibição já 

existente na faixa de 1 milha, uma vez que existiam informações de que muitas 

embarcações estavam fazendo pesca de arrasto dentro desse perímetro. Disse, ainda, que na 

última reunião do CEMIT, havia sido acordado o envio de dois ofícios sobre a questão, os 

quais já haviam sido devidamente encaminhados, sendo o primeiro para o superintendente 

do IBAMA, com cópia ao MPF, reiterando a solicitação de informações sobre a pesca de 

arrasto de camarão no litoral pernambucano e demandando uma fiscalização mais efetiva 

em relação à proibição já existente; e o segundo ao CIPOMA, consultando sobre a 

possibilidade do órgão contribuir nesse esforço de fiscalização.   

 O Sr. Euclides respondeu, afirmando que em relação ao primeiro ofício, o mesmo 

já havia sido respondido e que certamente, muito em breve, estaria sendo recebido pelo 

CEMIT. Com relação à fiscalização, informou que o IBAMA já estava tomando as 

providências necessárias para a sua realização. O Prof. Fábio lembrou, então, que como já 

existiam duas embarcações fazendo o trabalho de pesquisa e monitoramento, uma de 

pesquisa e outra de apoio, para assegurar a guarda do equipamento, poderia se verificar a 

possibilidade das mesmas eventualmente serem utilizadas também no processo de 

fiscalização. O Sr. Euclides respondeu, no entanto, que, como o IBAMA já dispunha de 

duas embarcações para tal fim, não havia essa necessidade, sendo mais conveniente que as 

próprias embarcações do órgão assumissem a responsabilidade pela atividade fiscalização. 

Em relação à discussão sobre a proposta de extensão da área de proibição da pesca de 

arrasto, afirmou que o grande problema era a impossibilidade de se estabelecer uma 

correlação direta entre a ocorrência dos ataques de tubarão e a pesca de arrasto de camarão. 

O Prof. Fábio respondeu, então, que mesmo que o estabelecimento de uma relação direta 

não fosse possível, a proibição ainda se justificava em função dos vários impactos no 

ecossistema marinho decorrentes da pesca de arrasto de camarão, conforme discutido 

durante o workshop, particularmente em função da captura de peixes juvenis e do 

revolvimento do substrato, com forte impacto na fauna bêntica, além do descarte no mar 

dos peixes pequenos, sem valor comercial, prática que poderia atrair tubarões para a orla, 

contribuindo assim, ainda que indiretamente, para uma maior incidência de ataques. A Sra. 

Ana Paula informou, então, que durante um trabalho de educação ambiental desenvolvido 
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pelo IOPE junto aos pescadores, havia ficado claro que o volume de descarte era muito 

grande, constituindo-se em um grave problema ambiental, cuja solução dependeria também 

de um grande esforço educativo. Não havendo mais comentários a respeito do tema, o Prof. 

Fábio passou para o próximo ponto de pauta, relativo ao projeto de confecção das telas de 

proteção.  

Inicialmente, o Prof. Fábio fez um breve histórico do que havia acontecido na 

reunião passada, quando o representante do Instituto Praia Segura, segundo relatou, havia 

afirmado que a iniciativa de instalação das telas havia sido daquele Instituto, o qual, no 

intuito de viabilizar a mesma, tinha buscado parceiros, entre os quais o Projeto Recifes 

Costeiros que, por sua vez, havia conseguido captar junto à ONG AVINA os recursos 

necessários para a sua confecção. Afirmou, ainda, que o Instituto não havia tido, em 

nenhum momento, qualquer participação na administração dos referidos recursos, cuja 

responsabilidade havia sido sempre do Projeto Recifes Costeiros, o qual havia se 

responsabilizado igualmente pela confecção das telas, bem como pela sua instalação. 

Esclareceu, ainda, que a proposta inicial era de que, uma vez concluídas e testadas, as telas 

fossem posteriormente doadas ao Instituto Praia Segura, para que o mesmo, em 

coordenação com o CEMIT, pudesse dar a devida continuidade à ação de instalação e uso 

das telas, em consonância com as orientações do MPF e sob a égide do Governo do Estado 

e/ ou Prefeituras, já que a iniciativa deveria ser respaldada por um órgão de Governo. Disse, 

ainda, que, conforme havia sido informado durante o teste da rede, os recursos disponíveis 

já tinham se esgotado, mas que qualquer informação sobre a atual condição de andamento 

do projeto e data prevista para a sua finalização só poderia ser passada pelo Projeto Recifes 

Costeiros, uma vez que o Instituto Praia Segura já não se sentia mais à vontade para se 

pronunciar sobre o tema. Esclareceu, ainda, que, na ocasião, havia sido sugerido que o 

CEMIT encaminhasse um oficio ao Projeto Recife Costeiros, solicitando informações sobre 

o andamento do referido projeto, providência que já havia sido tomada. O Prof. Fábio 

finalizou, ressaltando a necessidade de que o Comitê fosse atualizado sobre a atual 

condição em que se encontrava o projeto em apreço, uma vez que havia uma grande 

cobrança e expectativa em relação ao mesmo.  

O Sr. Euclides interveio, em seguida, recomendando que fosse observado o oficio 

1337/2006, do gabinete da Superintendência do IBAMA-PE, datado de 10/10/2006, com 
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um parecer e diversas recomendações sobre o projeto de instalação das telas de proteção na 

praia de Boa Viagem, o qual, no entanto, não havia sido ainda respondido, o que poderia 

dar a entender que o projeto estava correndo à revelia, sem a devida autorização do órgão 

competente.  

O Sr. Sérgio Murilo pediu, então, a palavra para fazer uma breve retrospectiva do 

assunto. Principiou por lembrar que, conforme já havia sido mencionado naquela reunião, 

na apresentação da questão pelo Prof. Fábio, a colocação das telas de proteção em 

Pernambuco havia sido proposta, desde o início, pelo Instituto Praia Segura, após uma 

consulta popular contendo mais de 5.000 (cinco mil) assinaturas. O referido projeto, 

ressaltou, havia tido uma grande repercussão na imprensa, com grande mobilização da 

sociedade civil e entidades governamentais, com alguns encontros tendo sido realizados 

com a finalidade de discutir a proposta, além de outros assuntos relacionados ao problema 

de ataques de tubarão em Pernambuco. Disse, ainda, que no segundo encontro havia 

convidado o Professor Mauro Maida para dar uma palestra sobre o Projeto Recifes 

Costeiros, ocasião na qual o mesmo havia se prontificado a conseguir os recursos para a 

confecção das telas. Segundo o Sr. Sérgio Murilo, como o Prof. Mauro era o coordenador 

do referido projeto, com articulações importantes, e tendo o mesmo garantido que 

conseguiria facilmente levantar os recursos necessários à confecção e instalação das telas, 

uma vez que o Instituto Praia Segura não dispunha àquela altura de contatos na área 

empresarial, o mesmo havia resolvido aceitar a proposta. Disse, também, que havia viajado 

à Tamandaré para formatar o projeto e que subsequentemente o recurso havia sido, de fato, 

viabilizado, mas que nunca havia conseguido, por parte do Projeto Recifes Costeiros, uma 

formalização do projeto das telas entre as duas instituições, dispondo o mesmo, tão 

somente, de cópia do projeto enviado à AVINA. Esclareceu, ademais, que quando os 

recursos foram levantados, havia solicitado que o Sr. Fernando Câmara, do Instituto Praia 

Segura, ficasse como coordenador do projeto, para que o Instituto tivesse uma maior 

mobilidade, já que o Prof. Mauro tinha outras atribuições. Disse, entretanto, que tal acerto 

não havia sido cumprido, com o Projeto Recifes Costeiros tendo consequentemente 

assumido todo o gerenciamento do projeto de confecção das telas. Informou, também, que 

dispunha em sua posse de vários ofícios e e-mails particulares, registrados em cartório, do 

Instituto Praia Segura para o Projeto Recifes Costeiros, os quais nunca haviam sido 
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respondidos, razão pela qual não sabia explicar o porquê da demora na conclusão do 

projeto, nem o porquê da falta de resposta às comunicações institucionais enviadas. 

Afirmou que gostaria também de deixar claro para o Comitê que o Instituto Praia Segura 

não aceitava as condições colocadas pelo Projeto Recife Costeiros, uma vez que, ao 

contrário do referido Instituto, que havia cumprido com todos os prazos no âmbito do 

CEMIT, o professor Mauro Maida não havia cumprido com um só prazo sequer com o 

Instituto Praia Segura. Afirmou, ademais, que enquanto o Instituto vinha sendo cobrado 

pela imprensa, o Sr. Mauro Maida, simplesmente, dizia que não queria aparecer. Quanto à 

resposta ao parecer do IBAMA, informou que o professor Mauro Maida havia orientado 

que não era preciso responder ao mesmo, uma vez que o Projeto Recifes Costeiros estaria 

fazendo um novo projeto, a ser encaminhado ao IBAMA e à CPRH, razão pela qual o 

Instituto Praia Segura não o havia respondido. Acrescentou que haviam sido marcadas duas 

batimetrias com o CBMPE, as quais haviam sido canceladas por falta de um cabo de um 

aparelho do Projeto Recifes Costeiros, que seria utilizado na ocasião. Disse que em 

dezembro havia estado em Tamandaré para conversar com o Prof. Mauro Maida e que o 

mesmo, na oportunidade, havia lhe informado que em março de 2007 estaria tudo 

concluído, que utilizaria recursos do Projeto Recifes Costeiros para pagar a equipe e que, 

assim, entregaria o projeto pronto naquele mês, o que novamente não havia acontecido. 

Afirmou, ainda, que o Instituto Praia Segura havia ficado sabendo que um tal de Geraldo 

estava sendo contratado para escrever o projeto e que o Sr. Rômulo Bastos havia falado 

com o mesmo, no dia anterior, por telefone, ocasião na qual o mesmo havia informado que 

na segunda-feira estaria comunicando ao Sr. Rômulo quando encaminharia o projeto ao 

Instituto Praia Segura. Segundo, ainda, o Sr. Sérgio Murilo, o fato de tal informação não 

haver sido comunicada diretamente pelo Prof. Mauro, e sim pelo próprio Geraldo, 

evidenciava a inexistência de qualquer retorno oficial dessa instituição parceira. Reiterou, 

em seguida, que dispunha de todas as comunicações registradas em cartório e que, se fosse 

o caso, e dependendo da manifestação do Prof. Mauro, encaminharia oficialmente para a 

Imprensa, para o CEMIT e para a AVINA todos os comunicados oficiais do Instituto Praia 

Segura ao Projeto Recifes Costeiros, não respondidos pelo mesmo. Quanto aos recursos da 

AVINA, disse nunca ter recebido nenhum extrato, nem nenhuma outra forma de 

comprovação acerca de como o recurso havia sido gasto. Acrescentou que já havia 



 9 

apresentado o projeto à Ítalo Bianchi e que a mesma já havia projetado a possibilidade de 

conseguir um patrocínio, o qual, no entanto, ainda não havia sido possível de se viabilizar, 

em função das empresas compreensivelmente se negarem a patrocinar um projeto que não 

se encontrava licenciado e em relação ao qual não havia ainda qualquer comprovação de 

sua eficiência. Nessas circunstâncias, aduziu, era compreensível que nenhuma empresa 

quisesse associar a sua marca ao projeto. Ainda segundo o Sr. Sérgio, aquele havia sido o 

principal ponto de discórdia com o Projeto Recifes Costeiros, uma vez que o Instituto Praia 

Segura havia defendido sempre a necessidade de se dispor primeiro de um projeto técnico 

aprovado pelo IBAMA e CPRH, com todos os testes necessários à comprovação da 

eficiência de funcionamento das telas já realizados, antes procurar os patrocinadores. 

Afirmou, neste sentido, que sem um projeto já licenciado e de comprovada eficácia, não 

seria jamais possível levantar os recursos do fundo desafio, na casa de R$ 50.000,00. Disse, 

por fim, lamentar que a comunicação entre as duas instituições houvesse se deteriorado, 

reafirmando o seu desejo de que a mesma pudesse ser prontamente restabelecida, alertando 

que, do contrário, os danos morais causados ao instituto Praia Segura e aos seus membros 

seriam objeto de ação de reparação, pelos meios judiciais, uma vez que o Instituto não 

aceitaria esse tipo de posicionamento, por considerar o mesmo como uma falta de respeito 

entre pessoas que se consideravam amigas e principalmente instituições, no âmbito de um 

Comitê sério, instituído pelo Governo do Estado, e que vinha tendo em suas pautas, um 

ponto de discussão recorrente, sem solução, que era o caso do projeto de instalação das 

telas de proteção em Pernambuco. O Sr. Sérgio Murilo finalizou a sua intervenção 

afirmando que, conforme havia dito na reunião passada, a partir do momento em que as 

referidas telas fossem instaladas, o relacionamento entre o Projeto Recifes Costeiros e o 

Instituto Praia Segura estaria imediatamente interrompido, em função de não ter existido o 

necessário respeito institucional digno, que se espera entre duas instituições sérias.  

O Sr. Mauro Maida respondeu, então, às ponderações do Sr. Sérgio Murilo, 

afirmando, inicialmente, não acreditar que coisas sérias pudessem se resolver no grito, não 

sendo, portanto, apenas porque uma pessoa simplesmente demandasse datas e outras coisas 

mais, que uma tela de proteção viria a ser confeccionada e que ficaria eternamente instalada 

na praia de Boa Viagem, sem que ninguém precisasse fazer manutenção, por exemplo. 

Afirmou que não responderia a agendas pessoais com cartas institucionais e que, 
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infelizmente, se houvesse colocado todo o seu esforço nessa iniciativa, com certeza as telas 

já estariam prontas, mas que isso não havia sido possível, tendo a mesma se constituído em 

um hobby no qual havia investido para conseguir os recursos. Concluiu dizendo que se 

tivesse havido seriedade técnica, teria sido possível se criar alternativas, mas que isso não 

se conseguiria no grito!!  

O Prof. Fábio interveio, então, esclarecendo que a principal preocupação do 

CEMIT era com a agilização do processo, uma vez que o referido projeto havia sido 

referendado pelo Comitê, havendo, por conseguinte, um interesse direto em relação ao 

mesmo, até em função do próprio mandato da instituição. Ponderou, ainda, que uma 

expectativa havia sido gerada e que o Comitê se sentia, conseqüentemente, na obrigação de 

dar um retorno dessa expectativa à sociedade. Argumentou, portanto, que, do ponto de vista 

do Comitê, naquele momento, o que interessava era identificar a forma na qual o mesmo 

poderia se envolver no processo, no sentido de agilizar a sua solução. Nesse sentido, 

afirmou que, sob uma visão pragmática, era preciso se saber o tempo necessário para que o 

projeto técnico pudesse ser totalmente concluído, em função da necessidade de submeter o 

mesmo aos órgãos ambientais para licenciamento, uma vez que somente após o 

licenciamento do mesmo seria possível levantar os recursos necessários à conclusão do 

processo de confecção das telas. Assim, continuou o Prof. Fábio, era esse o impasse que 

deveria ser resolvido, resultando do mesmo, portanto, duas perguntas: em que condição se 

encontrava, àquela altura, a elaboração do projeto técnico e qual a expectativa para a 

conclusão das telas de proteção. 

No intuito de esclarecer os questionamentos apresentados, o Prof. Mauro Maida 

deu início, então, a uma detalhada apresentação do projeto, em power point, afirmando, 

inicialmente, que, em relação à captação dos recursos, havia tido a expectativa de que um 

volume muito maior pudesse ter sido viabilizado, uma vez que esperava contar com 

parceiros que aceitassem o risco, o que infelizmente não tinha acontecido. Em relação ao 

prazo, disse que não era possível definir uma data no caso de um projeto como aquele, que 

dependia de tantas outras coisas. 

O Sr. Sérgio Murilo interveio, então, já no curso da apresentação pelo Prof. Mauro, 

afirmando que o projeto que estava sendo apresentado estava desatualizado e que uma nova 
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versão do mesmo já havia sido enviada, com as devidas correções, tanto ao Prof. Mauro 

como ao CEMIT, seguindo-se a uma acirrada troca de acusações entre ambos.  

O Prof. Fábio interveio, então, afirmando que não permitiria, no âmbito do Comitê, 

que a discussão partisse para questões pessoais e que tanto o Prof. Mauro como o Sr. Sérgio 

estavam perdendo o foco da discussão, o que não era cabível, uma vez que o único objetivo 

daquele debate era o de avaliar o problema de uma forma estritamente técnica e impessoal, 

com vistas a se construir uma solução pragmática que pudesse agilizar a conclusão do 

projeto de instalação das telas. 

Uma vez concluída a apresentação do Prof. Mauro, o Sr. Sérgio Murilo voltou a 

intervir, afirmando que pela apresentação feita, tecnicamente, não tinha, de fato, do que se 

queixar do trabalho do Prof. Mauro Maida. Ressalvou, porém, que, embora acreditasse 

plenamente na capacidade técnica do Projeto Recifes Costeiros, que havia sido o parceiro 

escolhido pelo Instituto para a execução do projeto das telas de proteção, uma coisa era a 

capacidade técnica e outra coisa era a capacidade de relacionamento institucional, algo que 

não tinha existido em todo esse período. Sua queixa fundamental, portanto, continuou, 

havia sido essa, a de nunca ter havido um relacionamento institucional entre as duas partes, 

que tivesse permitido ao Instituto acompanhar, passo a passo, o que estava acontecendo no 

processo de construção das telas, até porque, reiterou, o projeto havia sido de iniciativa do 

Instituto Praia Segura, razão pela qual não admitiria que outras instituições ou pessoas dele 

se apoderassem, fazendo o Instituto Praia Segura refém. Disse, ainda, que havia solicitado 

por várias vezes ao Prof. Mauro Maida que os recursos fossem repassados ao Instituto Praia 

Segura, conforme havia sido inicialmente acertado, para que o mesmo pudesse gerenciar 

todo o projeto, mas que tal não havia ocorrido, com toda a responsabilidade gerencial do 

projeto tendo ficado com o Projeto Recifes Costeiros, o qual não havia permitido, em 

nenhum momento, qualquer ingerência do Instituto em nenhuma etapa do mesmo, 

tornando, por conseguinte, o Instituto refém do tempo dele, sendo essa uma queixa 

gravíssima que o Rômulo havia feito em várias ocasiões. Disse, ainda, que havia sido 

alertado sobre esse risco pelo Sr. Assis Lacerda, especificamente em relação ao tipo de 

relacionamento que o Prof. Mauro costumava manter em termos institucionais. Em relação 

ao que o Prof. Mauro havia afirmado, sobre o Instituto Praia Segura haver comprado as 

telas erradas, explicou que eles haviam procurado várias empresas especializadas no País, 
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entre as quais a Equipesca, que havia concordado em confeccionar as telas conforme as 

especificações fornecidas, tendo sido necessário, para tanto, inclusive, modificar o 

equipamento para que a malha pudesse ser produzida em formato quadrado. Infelizmente, 

porém, quando da confecção dos panos, a própria Equipesca havia utilizado um material 

errado, de forma que as mesmas tiveram que retornar para a empresa para correção do 

problema, para somente depois voltar para Pernambuco, para que se pudesse realizar o seu 

entralhamento. O erro no processo de confecção das telas, portanto, não havia sido 

cometido pelo Instituto Praia Segura, mas pela própria Equipesca. Com relação à 

articulação institucional, afirmou que o próprio Prof. Mauro Maida havia proposto a criação 

de duas coordenações, uma institucional e outra operacional, no âmbito do projeto 

financiado pela AVINA, e que, com esse entendimento, haviam pensado em contratar duas 

pessoas, uma para operacionalizar todo o processo e a outra para captar os recursos para o 

fundo desafio. Disse, ainda, que o Prof. Mauro Maida havia sugerido que, ao invés de se 

contratar pessoas externas, fossem contratados os integrantes do Instituto Praia Segura, 

notadamente o Sr. Rômulo Bastos e a ele próprio (Sérgio Murilo), mas que os mesmos não 

haviam aceitado por acharem correto, além de recearem que tal contratação pudesse depois 

ser usada contra eles próprios, em função de conhecerem o temperamento de certas 

pessoas. Acrescentou que posteriormente, não tendo sido aceito o convite para as referidas 

coordenações, o próprio Prof. Mauro Maida havia dito em uma reunião ao Sr. Rômulo 

Bastos, que não seria mais possível se contratar os dois articuladores para desempenhar 

aquelas funções, uma vez que os recursos já tinham sido destinados à confecção das telas, 

em função do orçamento já haver sido extrapolado. Afirmou, portanto, que as informações 

trazidas pelo Prof. Mauro Maida ao CEMIT eram falsas e que o Sr. Rômulo Bastos estava 

presente para comprovar que, mesmo não tendo sido contratado oficialmente para a 

articulação institucional, havia se deslocado mais de 30 (trinta) vezes, com recursos 

próprios, à Tamandaré, com a finalidade de se encontrar com o Prof. Mauro para que o 

projeto pudesse ter seguimento, tendo, no entanto, retornado de lá várias vezes 

decepcionado, porque as coisas não caminhavam, porque nunca conseguia ter uma reunião 

técnica para decidir nada. Mais recentemente, complementou, o Prof. Mauro, se sentindo 

pressionado por conta da demora na confecção das telas de proteção, havia aportado uma 

ajuda de custo para que o Sr. Rômulo pudesse dar seqüência ao encaminhando do projeto 
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das redes, tendo o mesmo recebido alguns recursos para cobrir os custos de deslocamento 

até Tamandaré para fazer essa operacionalização técnica. Quanto à afirmação do Sr. Mauro 

Maida, de que o Instituto Praia Segura gostava muito de mídia, argumentou que, realmente, 

a demora na conclusão do projeto havia aberto um espaço para que a imprensa, pessoas e 

instituições de todo país se manifestassem contra as telas, a exemplo do que havia 

acontecido no Programa do Faustão, onde o cinegrafista Laurence Wabba havia afirmado 

que o no Estado de Pernambuco se pretendia lançar um projeto nos moldes da África do 

Sul. Em função do acontecido, informou que havia se articulado com a Rede Globo de 

Televisão, através da Sra. Jô Mazzarolo, buscando uma retratação com relação ao fato e 

que, em conseqüência dessas gestões, o próprio Sr. Laurence Wabba havia enviado uma 

carta ao Cemit se retratando das colocações equivocadas feitas no referido programa. 

Comentou, ainda, que tal incidente só havia acontecido em função da não conclusão do 

projeto, que, aliás, até aquela data não havia ainda sido finalizado, apesar das telas estarem 

prontas e muito bem feitas pelo Prof. Mauro. Reiterou, que, infelizmente, os prazos que o 

Prof. Mauro havia definido para a conclusão do projeto haviam mais do que extrapolado, 

ponderando que se os recursos tivessem sido repassados para o Instituto Praia Segura ou se 

ele tivesse colocado uma equipe para trabalhar na confecção das telas, as mesmas já teriam 

sido concluídas desde o ano passado, haja vista que desde então muito pouco havia 

evoluído. Tanto assim que no início do ano, continuou, o projeto já estava muito adiantado, 

uma vez que ainda em dezembro, na casa do Prof. Mauro, o mesmo já havia se prontificado 

a entregar o projeto em março, com as telas prontas e instaladas, desde que os recursos 

oriundos da AVINA fossem destinados ao pagamento dos funcionários, embora o Prof. 

Mauro e o Projeto Recifes Costeiros não tivessem passado nenhuma informação para o 

Instituto Praia Segura, não tendo cumprido, mais uma vez, tampouco, com os prazos 

estabelecidos. Repetiu que tinha tudo devidamente cadastrado, todos os e-mails e 

documentos registrados em cartório, em função de prever que em um determinado 

momento, quando o Prof. Mauro se sentisse acuado, o mesmo poderia vir ao CEMIT 

levantar uma cortina de fumaça. Disse, também, não saber com qual intenção, em várias 

ocasiões, o Prof. Mauro havia criticado abertamente o trabalho do Sr. Assis e do Professor 

Fábio Hazin. Comentou que a presença do mesmo no CEMIT havia resultado de uma 

iniciativa do Instituto Praia Segura, que sempre havia defendido a tramitação do projeto das 
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telas de proteção no âmbito do Comitê, enquanto o mesmo havia sempre se posicionado de 

forma contrária a esse encaminhamento, embora as suas intenções com tal posição tivessem 

sido sempre obscuras. Com relação à área de refluxo que o Prof. Mauro havia mencionado 

em sua apresentação, segundo o Sr. Sérgio Murilo, o Instituto Praia Segura, desde o 

primeiro momento em que havia se aproximado do Prof. Mauro, sempre tinha deixado 

claro qual era o local onde desejava que as telas fossem instaladas, com uma extensão de 

200 m, sendo a mesma do seu pleno conhecimento. Complementou que o mesmo já os 

havia acompanhado à praia de Boa Viagem para realização de medições, que já havia 

realizado uma batimetria e que agora, depois de 2 anos, é que vinha dizer que precisaria 

fazer uma nova batimetria. Com relação ao fundo desafio, argumentou que a AVINA era 

uma instituição internacional que financiava projetos de risco e que, portanto, 

diferentemente de uma empresa privada, não tinha dificuldade para colocar o seu logotipo 

em um projeto sem licenciamento, que não havia sido ainda devidamente testado. 

Ponderou, assim, que, embora pudesse compreender que a AVINA se dispusesse a investir 

R$ 50.000,00, R$ 70.000,00, R$ 100.000,00, ou mesmo R$ 200.000,00 em um projeto de 

risco, compreendia também que uma empresa privada não desejasse fazê-lo. Comentou que 

achava engraçado, também, o fato do Prof. Mauro agora afirmar que precisaria do apoio da 

UFRPE, quando o mesmo, em várias ocasiões, havia se posicionado de forma contrária à 

formalização do convênio entre o Instituto Praia Segura e a UFRPE, afirmando sempre que 

o projeto não precisava do apoio daquela instituição para ser desenvolvido. Afirmou, ainda, 

que, embora o Prof. Mauro tivesse sido sempre contra a parceria entre o Instituto Praia 

Segura e a UFRPE, ele, o Sr. Sérgio Murilo, havia, pelo contrário, defendido a mesma, 

desde o princípio, por entender que Projeto Recifes Costeiros não teria condições de 

realizar os testes das telas. Falou, também, da expectativa gerada pela mídia em relação ao 

projeto, por ser constituir o mesmo em uma iniciativa de utilização de telas de proteção 

contra ataques de tubarão inédita nas Américas, nos mesmos moldes de Hong Kong, 

ressaltando que, a pedido do Instituto Praia Segura, e com o devido apoio do Prof. Fábio 

Hazin, o CEMIT havia trazido o Sr. Anthony Havens, especialista responsável pelas telas 

de Hong Kong, o qual havia contribuído significativamente com a concepção do projeto. 

Repetiu que a parceria entre o Projeto Recifes Costeiros e o Instituto Praia Segura estaria 

terminada tão logo as telas tivessem sido concluídas e testadas, devendo as mesmas, 
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conforme havia sido combinado, serem doadas ao Instituto Praia Segura, uma vez que o 

projeto havia sido concebido pelo mesmo. O Sr. Sérgio Murilo afirmou, ainda, que gostaria 

de registrar publicamente que caso as telas não viessem a ser doadas ao Instituto Praia 

Segura, comunicaria oficialmente à AVINA, ao CEMIT e à sociedade pernambucana, em 

geral, as reais intenções do Projeto Recifes Costeiros. Disse, ainda, que a partir daquele 

momento trataria a questão de forma estritamente institucional, na expectativa de que o 

Prof. Mauro respondesse aos e-mails, prometendo, ademais, encerrar o assunto, passando 

uma borracha sobre o mesmo, tão logo o projeto técnico fosse entregue. Disse que se o 

Prof. Mauro se comprometesse a entregar o projeto, a solicitar o seu licenciamento e a fazer 

o campeonato, o Instituto se comprometeria em conseguir o fundo desafio para a sua 

finalização, enfatizando que após a doação das telas ao Instituto Praia Segura cada um 

seguiria a sua vida. Ressalvou, contudo, que o projeto não se encerraria com o Prof. Mauro 

Maida, havendo a expectativa do Instituto de poder dar continuidade ao mesmo, a partir do 

momento que as telas fossem inauguradas. Por fim, reiterou que a única coisa que o 

Instituto Praia Segura desejava do Prof. Mauro Maida era que o mesmo definisse uma data 

para entrega do projeto técnico, combinado há mais de 3 meses, e que o mesmo cumprisse 

com o prazo estabelecido, de forma a permitir o envio do referido projeto para o CEMIT, 

CPRH, IBAMA e PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. O Sr. Sérgio Murilo 

finalizou a sua intervenção afirmando que tão logo o projeto estivesse licenciado, o 

Instituto Praia Segura viabilizaria a captação do Fundo Desafio, de forma a viabilizar a 

realização do campeonato de surfe previsto, após o que encerraria a parceria com o Projeto 

Recifes Costeiros, recebendo as telas em doação. Somente a partir daí, seria possível, então, 

se avaliar a pertinência e possibilidade de se replicar o projeto. Afirmou, por fim, que essa 

era a proposta do Instituto Praia Segura, com a qual encerrava o assunto.  

O Prof. Mauro Maida respondeu, então, que a partir do momento em que se perdia 

a confiança mútua, se tornava muito difícil o trabalho em parceria, afirmando que não tinha 

nenhum interesse financeiro no projeto, uma vez que era coordenador de um projeto de 

cinco milhões de dólares, ressaltando, além disso, que era apenas um conselheiro do Projeto 

Recifes Costeiros e não o seu proprietário. Disse, em seguida, que a sua expectativa era a 

de que pudesse entregar as telas prontas em novembro de 2008, após o que poderiam ser 

realizados os testes, para que não houvesse dúvidas de nada. O Sr. Sérgio Murilo retrucou, 
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então, dizendo que não aceitava aquele prazo. O Engenheiro de Pesca Eduardo Rangel, 

participando da reunião como integrante da equipe do Projeto Recifes Costeiros, relatou, 

então, que, tão logo as telas de proteção haviam chegado, o professor Mauro Maida o havia 

convidado para participar do projeto. Na ocasião, continuou, a sua principal dúvida havia 

sido acerca da inocuidade ecológica da iniciativa, uma vez que alguém certamente viria a 

ser responsabilizado na eventualidade de captura de uma tartaruga, por exemplo, após a 

colocação do material na água. Do mesmo modo, afirmou, era preciso se assegurar que 

após a instalação dos painéis, os banhistas pudessem usufruir do banho em segurança, com 

a certeza de que não haveria nenhum tubarão no interior do perímetro protegido. Enfatizou 

que a questão implicava uma grande responsabilidade, já que na eventualidade de um 

ataque, caso alguém viesse a morrer ali dentro, não seria o Instituto Praia Segura que seria 

responsabilizado, mas sim o Prof. Mauro Maida. Por essa razão, argumentou, não era 

possível se estabelecer um prazo pré-determinado, no dia 30 do mês em curso, por 

exemplo, como queria o Instituto Praia Segura. O Sr. Sérgio Murilo indagou, então, ao Sr. 

Eduardo, se desde o início ele havia sido a pessoa contratada para escrever o referido 

projeto, o qual respondeu afirmativamente, afirmando que o mesmo já se encontrava 

inclusive escrito. O Sr. Sérgio Murilo comentou, então, que, como todo o Comitê podia 

constatar, apesar de existir um técnico contratado para escrever o referido projeto, desde o 

início, e do mesmo, conforme informado, já se encontrar escrito, ele, Sérgio Murilo, jamais 

havia tido acesso ao mesmo. 

O Prof. Fábio tomou então a palavra, afirmando que as intervenções do Prof. 

Mauro Maida e do Sr. Sérgio Murilo haviam esgotado o assunto, não sendo mais 

absolutamente producente àquela altura, portanto, dar continuidade ao debate. Comentou 

que evidentemente havia ocorrido uma deterioração notável no relacionamento institucional 

entre as duas instituições, não cabendo, contudo, ao Comitê fazer qualquer juízo de valor 

acerca de tal fato. Ponderou, nesse sentido, que o único interesse do CEMIT era a solução 

do problema. Assim, objetivamente, no seu entendimento, havia duas etapas a serem 

vencidas. A primeira era a conclusão dos cortes dos panos para a instalação das telas nas 

partes mais rasas; e a segunda a elaboração do projeto técnico para a realização do evento 

pontual a ser submetido ao IBAMA e à CPRH, com vistas ao seu devido licenciamento. O 

Prof. Fábio indagou, então, ao Prof. Mauro, para o balizamento do comitê, qual era, 
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concretamente, a previsão para finalização dos cortes laterais e quando o projeto técnico 

poderia ser submetido para avaliação dos órgãos ambientais, com vistas ao seu 

licenciamento. Argumentou, ainda, que, caso o projeto técnico já estivesse pronto, como o 

Engenheiro de Pesca Eduardo Rangel havia afirmado, talvez o mesmo já pudesse ser 

submetido ao processo de licenciamento, enquanto os cortes das panagens estivessem sendo 

realizados. Concluiu, afirmando que aquelas eram as duas únicas perguntas cujas respostas 

interessavam ao Comitê, devendo-se deixar todas as outras questões para trás. Afirmou, 

ainda, que da parte da UFRPE, o Departamento de Pesca e Aqüicultura continuava a estar, 

como, aliás, sempre havia estado, inteiramente disponível para ajudar no que fosse preciso 

para a solução do problema. 

O Prof. Mauro Maida respondeu, então, que um dos entraves a serem superados 

para viabilizar a finalização do projeto e implantação das telas era a captação do fundo de 

risco, na ordem de R$ 50.000,00, com a qual o Instituto Praia Segura havia se 

comprometido e não havia cumprido. Afirmou, ainda, que não aceitava o argumento 

apresentado pelo Instituto de que a captação não havia sido possível em função do projeto 

não haver sido ainda licenciado pelos órgãos ambientais, pois do contrário não seria um 

fundo de risco. 

O Prof. Fábio perguntou, então, ao Prof. Mauro Maida, se um primeiro teste 

pontual poderia eventualmente ser realizado sem que o fundo tivesse sido ainda viabilizado, 

sob o risco de, em não se realizando o mesmo, não se conseguir romper o impasse. 

Perguntou, então, se não se poderia utilizar, em um primeiro teste, a rede na forma em que 

a mesma se encontrava, sem fazer os cortes que faltavam, mesmo considerando-se que isto 

não seria o ideal ? O Professor Mauro Maida respondeu, então, que considerava temerário 

se proceder com um teste sem que todas as questões técnicas tivessem sido devidamente 

superadas, reiterando que não compreendia a vinculação entre a realização do mesmo e a 

captação do fundo. 

O Sr. Rômulo Bastos afirmou, em seguida, que, na verdade, desde o inicio, desde 

que havia começado a comparecer às reuniões do comitê como um representante do surfe, 

sabia das dificuldades que iria encontrar, particularmente ao defender um projeto que 

visava a proteger um grupo que era muito mal representado pela sua instituição de classe no 

âmbito do Comitê. Argumentou, porém, que, no seu entendimento, toda dificuldade poderia 



 18 

ser minimizada a partir de bons relacionamentos, tendo aprendido, ao longo do tempo, que 

a dinâmica dentro de sua empresa, na iniciativa privada, era completamente diferente 

daquela que existia nas instituições públicas. Afirmou, também, que, dentro do Instituto 

Praia Segura, havia admirado sempre o trabalho dos outros, do Prof. Mauro Maida, do Sr. 

Fernando Câmara, do Sr. Sérgio Murilo, havendo tentado sempre atuar como um 

catalisador do processo. Disse, ainda, que concordava com o Prof. Mauro, de que não tinha 

que dar nenhuma satisfação a quase ninguém, uma vez que o projeto das telas havia sido 

uma iniciativa do Instituto Praia Segura. Afirmou que se identificava muito com o Prof. 

Mauro Maida, até por ambos terem sido surfistas, e que apesar de lembrar que o mesmo 

havia afirmado em certa ocasião que “não era nada pessoal”, achava que havia sim uma 

questão pessoal envolvida sobre a qual depois conversaria com o mesmo. Alegou que 

jamais se sentiria confortável em receber qualquer tipo de recurso sem trabalhar e que 

entendia o fato do Projeto Recifes Costeiros possuir uma dinâmica muito diferente do 

Instituto Praia Segura, ressaltando que o maior interesse desse último era tornar novamente 

possível a prática segura do surfe nas praias da Região Metropolitana do Recife. Nesse 

sentido, argumentou que, embora julgasse necessário se respeitar os interesses de cada um, 

comungava do mesmo sentimento expressado pelo Instituto Praia Segura, em relação aos 

prazos que não vinham sendo cumpridos, uma vez que também vinha sendo cobrado quase 

todo final de semana. Por essa razão, afirmou que havia estabelecido prazos pra ele mesmo, 

independentemente de qualquer satisfação que tivesse que dar a quem quer que fosse, 

absorvendo, com este intuito, diversas responsabilidades e compromissos, entre os quais se 

incluíam as reuniões do CEMIT, enfatizando que das mais de quarenta sessões já 

realizadas, só havia faltado duas. Por fim, afirmou que se até o final do ano o projeto não 

fosse executado, ele se retiraria do mesmo.  

O Sr. Sérgio Murilo reiterou, em seqüência, que sem o licenciamento das telas não 

teria como captar recursos, ressaltando que havia uma seqüência de ações previamente 

definida pelo CEMIT, com a qual o Prof. Mauro Maida não estava conseguindo cumprir.  

O Prof. Fábio Hazin voltou, então, a perguntar ao Sr. Mauro Maida se não seria 

possível se encaminhar o Projeto Técnico às duas entidade ambientais (CPRH e IBAMA), 

para o seu devido licenciamento, independentemente do processo de conclusão e instalação 

dos painéis, como uma forma de se romper o impasse.  
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O Sr. Mauro Maida respondeu afirmativamente, informando que seria apenas 

necessário que houvesse uma definição do local de instalação, uma vez que o levantamento 

batimétrico realizado no local proposto havia apontado algumas irregularidades no fundo 

que dificultariam a instalação dos painéis.  

O Prof. Fábio ponderou, então, que, apesar do local não ser o ideal, talvez fosse 

possível realizar um experimento inicial, mesmo que subseqüentemente os painéis viessem 

a ser instalados em um outro local mais adequado, de forma que fosse possível enviar o 

projeto técnico ao IBAMA e ao CPRH para o seu devido licenciamento ambiental, 

exclusivamente para um evento de final de semana, como forma de se superar o impasse, já 

que tanto a batimetria como o projeto técnico já estavam prontos.  

O Prof. Mauro Maida respondeu, então, que embora a batimetria já estivesse 

pronta, o projeto técnico não estava, ressaltando que tal fato não decorria de nenhuma 

questão pessoal, sendo exclusivamente conseqüência do mesmo demandar uma elevada 

precisão técnica.  

O Sr. Sérgio Murilo argumentou, então, que a primeira diligência do IBAMA sobre 

o assunto havia sido encaminhada em outubro de 2006, ocasião na qual o Instituto Praia 

Segura havia consultado o Prof. Mauro Maida acerca de como proceder, tendo sido 

instruído pelo mesmo a não responder aos questionamentos apresentados pelo referido 

órgão. Complementou que de outubro de 2006 até novembro de 2007 um ano já havia se 

passado sem que o projeto tivesse sido encaminhado para licenciamento, solicitando, então, 

que se o mesmo estava de fato pronto que fosse entregue de uma vez por todas.  

O Sr. Euclides Dourado, do IBAMA, expressou, então, a sua preocupação com o 

tempo que poderia demandar o processo de licenciamento ambiental, o qual, no seu 

entendimento poderia ser relativamente longo, enfatizando a necessidade de que o projeto 

tivesse um enfoque ambiental. 

 O Sr. Sérgio Murilo perguntou, então, ao Sr. Euclides Dourado, se pelo menos 

nesse primeiro momento, exclusivamente para a realização de um teste demonstrativo, 

durante somente 2 dias, em um final de semana, seria possível se operar apenas com uma 

licença da CPRH, com o compromisso das telas serem, imediatamente em seguida, 

retiradas da água até que toda a tramitação legal para uma instalação mais permanente 

tivesse sido concluída junto à CPRH e ao próprio IBAMA?  
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O Sr. Euclides Dourado respondeu, então, que não considerava possível tal 

alternativa, já tendo inclusive consultado o IBAMA- Brasília a esse respeito, o qual havia 

informado que qualquer intervenção ambiental na plataforma continental teria que ser 

licenciada pelo órgão federal, não possuindo a CPRH, portanto, a autoridade para fazê-lo.  

O Sr. Mauro Maida afirmou, em seguida, que não acreditava que fosse possível se 

fazer um licenciamento ambiental “relâmpago” no IBAMA e que sua pretensão, desde o 

início, havia sido exatamente a de apresentar um projeto técnico que pudesse voltar da 

análise com o menor número possível de exigências e pendências, o que só seria possível, 

claro, caso o mesmo fosse muito bem elaborado.  

O Prof. Fábio finalizou, então, a discussão sobre o tema, de uma vez por todas, 

afirmando que o que se tinha para avançar com aquela discussão no âmbito do Comitê, já 

se havia avançado ao máximo, sendo agora necessário, tão somente, que o Projeto Recifes 

Costeiros e o Instituto Praia Segura se entendessem com vistas a agilizar o processo de 

implantação das telas. Registrou, porém, o apelo da parte do Comitê para que os problemas 

de relacionamento entre as duas instituições fossem superados e que o projeto técnico 

pudesse ser concluído e encaminhado para licenciamento com a maior brevidade possível, 

tendo em vista que o atraso verificado na sua conclusão vinha trazendo prejuízos ao 

Comitê, compreendendo, ademais, que no âmbito do próprio IBAMA o projeto teria ainda 

que tramitar no tempo necessário à sua adequada avaliação.  

O Sr. Sérgio Murilo solicitou então, ao Prof. Mauro Maida, no intuito de evitar que 

a instalação das telas fosse postergada ainda mais, que fosse, naquela ocasião, acordado um 

prazo para a conclusão do projeto técnico, o qual seria então enviado ao CEMIT, que teria a 

responsabilidade de submeter o mesmo à apreciação do IBAMA e da CPRH, para o 

necessário licenciamento ambiental, além da PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 

que precisaria se pronunciar claramente sobre as responsabilidades civis decorrentes da 

instalação e uso das telas em Boa Viagem. Uma vez que o projeto estivesse devidamente 

licenciado, acrescentou, seria muito mais fácil arrecadar recursos para o seu financiamento, 

junto às empresas patrocinadoras, incluindo a elaboração do projeto de guia ambiental pela 

Ítalo Bianchi, viabilizando, assim, a captação do Fundo Desafio, com o qual o Instituto 

havia se comprometido. Esclareceu, ainda, que o referido fundo não se destinava à 

instalação das redes, mas sim para a compra de binóculos, observatórios e outros 
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equipamentos necessários ao acompanhamento subseqüente do Projeto. Complementou que 

o projeto do guia era uma iniciativa de conscientização ambiental, a partir da demonstração 

da viabilidade de implantação e uso da tela de proteção. Finalizou afirmando que 

imediatamente após a conclusão da demonstração as telas seriam imediatamente retiradas 

da água, encerrando-se aí a parceria com o Projeto Recifes Costeiros, conforme acertado 

verbalmente entre as duas instituições. Ainda segundo o mesmo, o passo seguinte, então, 

seria solicitar um licenciamento definitivo ao IBAMA e à CPRH, afirmando que, caso fosse 

de interesse do Governo do Estado replicar o uso das telas, o Instituto Praia Segura se 

comprometeria a doar as mesmas para que pudessem ser utilizadas da melhor forma 

possível.  

O Prof. Mauro Maida respondeu, então, que encaminharia a solicitação do Sr. 

Sérgio Murilo, para a definição de um prazo para a conclusão do Projeto Técnico, ao 

conselho do Projeto Recifes Costeiros, recomendando, ao mesmo tempo, que o Instituto 

Praia Segura relesse o projeto submetido à AVINA. No intuito de esclarecer a posição do 

Projeto Recifes Costeiros com relação ao mesmo, porém, reiterou que o que estaria sendo 

solicitado ao IBAMA no projeto técnico seria tão somente o licenciamento do mesmo para 

um evento de um final de semana, na praia de Boa Viagem, para cujo fim as telas de 

proteção estavam sendo desenvolvidas. Lamentou, por fim, a forma de interlocução do 

Instituto Praia Segura, a qual, no seu entendimento vinha sendo a principal responsável pela 

deterioração da relação institucional.  

Nada mais havendo a tratar, o Prof. Fábio encerrou a reunião, solicitando, mais 

uma vez, o empenho de ambas as instituições no intuito de superar o impasse existente em 

relação ao projeto das telas de proteção, no melhor interesse do Comitê e da sociedade 

pernambucana.  

 

 

 


