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CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo    

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

76ª Sessão Ordinária  

25 de março de 2013 

 

Ajuda-Memória de Reunião 

 

 

1- Abertura 

 

A reunião do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (CEMIT) foi aberta 

às 14h30, pela presidente do CEMIT, Dra. Rosângela Lessa, no auditório da Secretaria de Defesa Social 

do Estado de Pernambuco, e contou com a seguinte participação: 

 

Membros efetivos:  

 Rosângela Lessa (UFRPE); 

 Jonas Rodrigues da Silva (UFRPE); 

 Alexandre Carvalho (IOPE); 

 Prof. Luiz Lira (IOPE); 

 TC BM Arnóbio Almeida (GBMAR/CBMPE); 

 Assis Lacerda (CPRH/SECTMA); 

 Claudia Mattos (CEMIT/SDS). 

 

Membros convidados: 

 

 Dr. Francisco Marcante (SBEEL); 

 Dra. Carla Marques (ICMBIO); 

 Michele Souza (SJCC); 

 Sérgio Murilo (Instituto Praia Segura); 

 Maria Lúcia (UFRPE); 

 Paulo Albuquerque (UFRPE); 

 João Carlos (UFRPE); 

 Tiago Veiga(UFRPE); 

 Rubem Amorim (Prefeitura de Olinda); 

 Núbia Chaves Guerra (Prefeitura de Jaboatão); 

 Maj. Gildo Tomé (CIPOMA); 

 Lourielson Santos (MPF/PR/PE); 

 Igor Trigueiro (Instituto Sea Shepperd Brasil); 

 Luciano Araújo (DEPOMA); 

 Claudio Pessoa (IBAMA). 

 

 

2 – Encaminhamentos da reunião  

 

A Dra. Rosângela agradeceu a presença de todos que atenderam o convite, disse que todos são muito 

bem vindos, que após as discussões, quando abrirem para perguntas, quem tiver perguntas para fazer, 

favor se identificar para que o serviço de gravação possa ser feito da melhor forma possível, de modo que 
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as atas da reunião possam ser transcritas posteriormente. Solicitou aos membros que tomassem seus 

lugares na mesa, dando início aos assuntos a serem tratados conforme a pauta, a saber: 1- informação e 

atualização dos membros do CEMIT sobre uma reportagem da Rede Globo feita para o Programa 

Fantástico, que ocorreu na semana passada; 2- o assunto Telas de Proteção, onde o IPS dirá como está o 

andamento do projeto; 3- o assunto Tela de Proteção da Associação de Surf de Olinda; 4- o projeto 

Protuba VIII. Explicou que, dentro desse último tópico, falaremos das atividades de pesquisa, da situação 

do barco Sinuelo e da apresentação do novo enfoque do projeto, que contará com mais uma participação. 

Além desses, ouviremos sobre o ponto 4 - o Projeto Orla, da CPRH e da Secretaria do Meio Ambiente, de 

grande importância pelo fato de Jaboatão dos Guararapes ser uma área de grande interesse para o CEMIT 

devido ao número de incidentes ocorridos na região. Dando continuidade, chamou o senhor Assis que, 

atendendo ao convite do CEMIT, estava ali para apresentar a todos o Projeto Orla. Após a apresentação o 

Prof. Luiz Lira fez algumas considerações: que é preciso pensar no problema da erosão; que primeiro foi 

feito um grande aterro em Suape; que também tem a questão do inverno, onde as ondas estão mais fortes 

e o nível do Mar está mais elevado. Disse que Pernambuco está precisando de areia, quartzo, e que a areia 

que vem sendo colocada não é a areia ideal. Levantou uma questão sobre o volume de areia necessária 

para todo o litoral de Pernambuco, que provavelmente não existe, que pode existir a areia hidrogênica, 

uma possibilidade quanto à erosão. Criticou a colocação de pedras no litoral e trouxe essa colaboração. 

Dra. Rosângela agradeceu as palavras do Prof. Lira e disse que o que a preocupa mesmo são os tubarões 

e várias espécies de raias, e questionou como isso foi tratado no EIA-Rima, se foi considerado o impacto 

sobre essas populações. A Sra. Núbia Guerra explicou que o impacto que vai haver é sobre a meia fauna 

porque o ambiente da jazida é muito ermo, então por conta da espessura da areia, de 0,5mm, uma areia 

considerada de média a grossa, essa região não é colonizada pelas algas, e, assim, a cadeia alimentar não 

é completa. Disse que o estudo feito no local indica que os indivíduos que habitam lá são poucos, também 

foi levado em consideração que serão deixadas áreas que não foram mexidas pela draga, de modo que 

sirvam de berçário e depois de recolonização. Dra. Rosângela perguntou se foi pensado sobre o aumento 

da turbidez que vai ocorrer no local, posto que sabe-se que o cabeça-chata gosta de água turva, então, 

teremos os surfistas mais próximos e os tubarões com um ambiente mais propício. O Sr. Assis informou 

que, por orientação de alguns pesquisadores do próprio EIA, a coincidência da dragagem e do 

engordamento vai fazer com que a turbidez seja menor. A Sra. Núbia Guerra complementou dizendo 

que a turbidez da água vai ser muito baixa porque não existe no local um sedimento fino, a areia é de 

média a grossa e a distância da praia vai favorecer que seja a mínima possível. Com relação à praia, a 

turbidez também vai ser mínima, porque a tubulação vai injetar a areia na face da praia, na praia seca, 

onde os tratores farão a distribuição. Disse que essa preocupação foi levantada no EIA-Rima, foi discutida 

e foi constatado que o impacto seria temporário e adequado para o tipo de obra. Informou, também, que o 

embasamento dessa engorda é resultado de uma modelagem, por isso, ninguém pode afirmar com certeza 
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o que ocorrerá. Que o ambiente pode se comportar conforme a modelagem, mas pode ser que não. Disse 

também que houve muito problema para conseguir os dados de entrada para os modelos utilizados pois os 

mesmos não estavam disponíveis anteriormente. Concordou, ainda, que um dos resultados desta engorda 

é que em Jaboatão os banhistas ficarão mais próximos dos tubarões. Dra. Rosângela perguntou, com 

relação à pesca de camarão existente em Jaboatão, a que distância isso fica da praia. O Sr. Assis explicou 

que, da jazida, fica no quadrante, na frente da Praia de Ponta de Xaréu. Disse que a mais perto fica a 

1.200 m, e a mais longe fica a 3 km. Dra. Rosângela agradeceu a contribuição do Sr. Assis e da Sra. 

Núbia e lembrou que, havendo alguma consideração a ser feita pelo CEMIT, a mesma será encaminhada 

por escrito. Ressaltou a importância de entender qual vai ser o ambiente onde essas espécies vão viver 

depois de concluso esse empreendimento que, economicamente é muito necessário, mas que traz impacto 

do ponto de vista ambiental. O Sr. Assis informou, ainda, que existe um monitoramento com previsão de 

5 anos, e já está no gatilho o projeto executivo para outros municípios. A Sra. Núbia Guerra 

complementando, disse que a distância do Rio Jaboatão para o local onde os pescadores soltam a rede de 

arrasto de camarão é grande, ficando bem abaixo, mais para sul da Foz do Rio Jaboatão. Que é uma área 

que não tem rocha, tem 1,5m de profundidade de areia, e a areia é quartzoza, não tem biodetrito, então, o 

impacto para o pescador naquela região vai ser temporário. Com relação à praia, disse que a recuperação 

com a areia vai trazer uma recolonização, causando um impacto positivo. Dra. Rosângela agradeceu a 

explicação e disse que gostaria de mais informações sobre o projeto EIA/RIMA para a próxima reunião. 

Pediu que a mesa fosse recomposta e passou aos outros assuntos. Informou aos membros do Comitê sobre 

a visita de uma repórter do Fantástico que fez entrevistas com várias pessoas, cujo assunto dominante foi 

o fenômeno Propesca. Disse que a repórter entrevistou a própria Dra. Rosângela, o representante do 

IBAMA, da SBEEL, do Propesca, que o grupo fez gravações aqui durante dois dias e que, em breve, 

teremos uma reportagem exibida no Fantástico, que espera seja bastante coerente em relação a esses 

assuntos que foram recentemente objeto de várias matérias na mídia local. Dando continuidade, partiu 

para o próximo assunto, as telas de proteção, e pediu que o Sr. Sérgio Murilo informasse sobre o 

andamento do Projeto das Telas, desde a última reunião, quando esse assunto foi tratado. O Sr. Sérgio 

Murilo apresentou-se como advogado, militante da área de Direitos Humanos e coordenador do Instituto 

Praia Segura de Educação Ambiental. Fazendo uma retrospectiva, disse que o Instituto Praia Segura 

surfiu em 2004 como um movimento de pessoas preocupadas com os problemas dos ataques de tubarão 

aqui em Pernambuco. O Instituto levantou uma série de questionamentos sobre o problema dos ataques, e 

teve um papel importante naquele período, principalmente de apoio às vítimas de ataques de tubarão, que 

estavam completamente desamparadas. Na ocasião, o Instituto promoveu uma série de discussões 

públicas sobre o problema, envolvendo a questão econômica, a questão do turismo, mostrando que era 

possível uma convivência pacífica e harmônica entre o homem e o tubarão, sem precisar exterminá-los. 

Assim, o movimento foi crescendo, ao mesmo tempo em que surgiram problemas, muitos deles causados 
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pela inoperância e omissão dos órgãos públicos, como, por exemplo, o Matadouro de Jaboatão dos 

Guararapes, que há mais de sete anos jogava sangue in natura dentro do rio Jaboatão, estando cientes as 

autoridades constituídas, mas ninguém fazia nada. Lembrou que, numa reunião do CEMIT disse que 

fechariam o matadouro. Diante do problema, fotografaram, filmaram e enviaram o material para uma 

emissora de televisão, quando no mesmo dia o matadouro foi fechado. Disse que o que mais tem 

atrapalhado o andamento do projeto das telas de proteção não é o tubarão, não são os ambientalistas, não 

são os movimentos que surgem de forma virtual - pessoas que se escondem atrás dos computadores e não 

possuem coragem de aparecer e discutir o assunto, mas a burocracia. Lembrou que nas atas das reuniões 

de 6, 7 anos atrás, o projeto da tela de proteção sempre constou como item de pauta, assim, o projeto 

deixa de ser uma sugestão do IPS e passou a ser um projeto que tramita oficialmente dentro do CEMIT. 

Deixou claro que se o projeto hoje se encontra praticamente na estaca zero novamente, deve-se à 

burocracia. Sem fazer uma crítica direta ao Secretário de Defesa Social, nem ao Governador do Estado de 

Pernambuco, disse que o problema passa pela burocracia interna, que, por conta de mudanças na Gerência 

de Convênios, resultou numa paralisação grande na tramitação do mesmo. Disse que desde 2005 o projeto 

vem sendo discutido internamente mas, oficialmente, o projeto deu entrada na SDS no dia 07.11.2011, 

com plano de trabalho e período de execução entre dezembro de 2011 e maio de 2012. Em março de 2012 

a Secretaria enviou um ofício ao IPS solicitando que fosse alterado o período de execução do projeto, que 

passou a ser de maio de 2012 a outubro de 2012. Logo em seguida, em junho do mesmo ano, foi 

solicitada uma nova alteração, passando a ser o período de execução de outubro de 2012 a fevereiro de 

2013. Disse ainda que em setembro do mesmo ano foi aberto um procedimento administrativo do MPF 

que fazia uma série de exigências, recebidas pelo Instituto Praia Segura em outubro, juntamente com o 

parecer emitido pelo CEMIT, que também trazia outras exigências. Continuou dizendo que no dia 13.12 

foi solicitada, pelo Secretário Executivo, a remessa dos autos do processo ao CEMIT, e apenas no dia 

27.12, a PGE emitiu as cotas com as exigências a serem cumpridas pelo IPS. Disse que por conta do mês 

de janeiro e carnaval, fatos que fazem o país parar, só depois disso teve condições de retomar todo o 

aparato da equipe, uma equipe voluntária, e que hoje se encontra com cerca de 35 exigências a serem 

cumpridas pelo IPS; exigências de cartas náuticas, de geólogos, de arquitetos, de engenheiros, de 

engenheiros de pesca, de oceanólogos. Enquanto isso, disse ter ficado surpreso quando abriu o jornal no 

final de semana e soube que a Associação de Surf de Olinda estava noticiando a colocação de uma rede 

de pesca, em Olinda, rede completamente inadequada, com uma abertura de malha enorme, capaz de 

capturar golfinhos, tartarugas e outros animais marinhos, numa desobediência total e anunciada. Fez 

questão de ir ao local, passou a tarde inteira esperando aparecer qualquer órgão público que fiscalizasse 

ou impedisse aquela tragédia anunciada, mas não apareceu ninguém. Disse que aquilo foi uma 

desmoralização para todos nós, que o Governo do Estado de Pernambuco deve ter se sentido 

desmoralizado, porque a manchete que saiu nos jornais foi a seguinte: “A tão Famosa tela de proteção 
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prometida pelo Governo do Estado não saiu ainda por conta da burocracia e a Associação do Surf de 

Olinda instalou uma rede de pesca e fez um campeonato de surf”. Pediu ao CEMIT, ao MPF e à PGE para 

que algumas dessas licenças fossem revistas, já que trata-se de um período de testes de 2 meses, sem 

presença de banhistas, sem presença de surfistas. Sugeriu uma reunião com os órgãos envolvidos para que 

seja avaliada sua posição e ver se realmente é preciso essa quantidade de exigências. Concluindo, disse 

que o Instituto Praia Segura estará sempre à disposição do CEMIT, que sempre foram parceiros e que 

espera neste momento a recíproca, a solidariedade dos órgãos que compõem o CEMIT avaliando a 

possibilidade de diminuir a quantidade de exigências para que possam ser cumpridas o mais rápido 

possível. Deixou sua plena convicção de que o projeto é possível, é viável, é seguro, mas que precisa da 

compreensão dos órgãos envolvidos. Dra. Rosângela lembrou que as licenças e autorizações que foram 

listadas foram mencionadas numa reunião com o Procurador Marcos Costa. Quanto à possibilidade de 

diminuição das exigências, disse não poder responder a pergunta mas que ali se encontram representantes 

do MPF e do IBAMA  que podem informar melhor. Com relação ao que aconteceu em Olinda, concorda 

que é nitidamente uma afronta às instituições do governo, uma iniciativa de pessoas que fazem parte do 

PROPESCA e que vem tentando atingir todas as instâncias organizadas. Disse ter ficado muito 

preocupada com a iniciativa, que inclusive falou com o IBAMA e com a SDS, porque acredita que não é 

mais um caso de questão ambiental, mas um caso de polícia. Continuou dizendo que precisa entender 

como isso pode ser freado, porque o CEMIT é um órgão do Governo do Estado que delibera sobre 

determinadas diretrizes, mas que não tem capacidade de fiscalização, nem de repressão. Seguindo 

sugestão do Ministério do Meio Ambiente convidou o representante do CIPOMA, a Companhia 

Ambiental a nível de Estado, que pode agir conjuntamente, talvez pensar num acordo, num treinamento, 

detalhar ações que envolvam as medidas deliberadas no CEMIT, em termos da necessidade de 

fiscalização, já que nem sempre existe a agilidade necessária por conta do IBAMA, que também tem 

outras prioridades. Disse considerar totalmente inaceitável que uma rede dessas tenha sido instalada e que 

não tenha havido nenhum tipo de comunicação, nem de submissão, pois essa rede que foi colocada é 

totalmente distinta daquela que foi aprovada no Comitê. Pediu para ouvir alguma coisa do IBAMA e do 

MPF e também perguntou se esses campeonatos foram autorizados pela Prefeitura de Olinda. O Sr. 

Rubem Amorim (Representante de Olinda) explicou que trabalha na Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico da Prefeitura de Olinda e que para ele também foi uma novidade o evento; vai se informar se 

a Secretaria de Esportes participou dessa iniciativa. Dra. Rosângela insistiu e disse que a notícia saiu a 

semana inteira no jornal, e que já está previsto um campeonato nacional onde esta rede será utilizada. A 

Sra. Núbia Guerra ofereceu-se a colaborar com o Instituto Praia Segura na questão dos documentos 

exigidos, pois o Município de Jaboatão passou pela mesma problemática para a realização da obra na 

costa, então pode colaborar com mapas, fotografias, geo-referenciamento, na parte de cartografia básica. 

Continuando, perguntou se o CEMIT, estando dentro da Secretaria de Defesa Social, não tem poder de 
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polícia, porque em Jaboatão, quando é preciso tomar uma ação mais rigorosa, a equipe vai com a polícia, 

ou com a Guarda Ambiental, que tem o poder de polícia e faz o que tem que ser feito. Dra. Rosângela 

explicou que o Comitê só delibera, define políticas; quem tem o poder de fiscalização são os órgãos 

destinados a isso: o IBAMA, que tem um poder enorme, e o CIPOMA. Disse que o que chama muito sua  

atenção é a maneira como essas coisas acontecem, que não é a primeira vez  e não é o único tipo de ação  

feita para desmoralizar o poder público, ao longo desses últimos meses, mas que a tolerância tem sido 

grande. A Sra. Núbia Guerra sugeriu que fosse criado no Comitê um Estatuto, trazendo uma resolução 

que determinasse, que favorecesse a existência do poder de polícia para coibir esse tipo de ação. Dando 

continuidade, a Dra. Rosângela perguntou ao Sérgio Murilo se, de novembro para cá, houve algum 

progresso na obtenção dessas licenças. O Sr. Sérgio Murilo explicou que, desde que deu entrada no 

projeto, ainda sob a presidência do Prof. Fábio Hazin, a única licença exigida era a autorização do 

ICMBIO e que o IPS mantinha a renovação constante dessa autorização e ninguém nunca solicitou outra 

coisa. Disse que a autorização é para instalação do equipamento no local, para teste e pesquisa, e por isso 

perguntou ao IBAMA se mesmo com essa autorização do ICMBIO, válida até setembro de 2013, é 

preciso o IBAMA se manifestar e autorizar. Pediu que o IBAMA e a CPRH se manifestasse quanto a isso. 

O Sr. Igor Trigueiro pediu a palavra e falou da omissão do poder público na demora na análise da 

questão da tela. Disse não conhecer o projeto das telas do IPS, mas tem muito a discutir sobre a questão e 

tem muitas preocupações com base em estória recente de telas implantadas em outros lugares. Disse que 

infelizmente tem que falar do PROPESCA, porque ele tá aí agindo, tá espalhando seus espinhéis, tá 

prometendo recompensa por tubarão capturado, independente da espécie, porque surge no esteio da 

omissão do poder público. Lembrou que o Rômulo uma vez disse uma pérola, que “o IBAMA finalmente 

compareceu a uma reunião” e os três representantes do órgão disseram que essa questão estava com o 

Instituto Chico Mendes, e o Rômulo simplesmente disse que só queria saber se tinha alguma 

representação do poder público para agir no caso, e infelizmente não tinha. Teceu elogios ao Corpo de 

Bombeiros, um dos poucos órgãos que se vê fazer presente no CEMIT, corporação que se faz muito ativa 

e que poderia ter proibido o surf na Praia de Zé Pequeno. Quanto aos órgãos de fiscalização, disse ter uma 

preocupação muito grande, pois o ICMBIO, infelizmente, hoje é um órgão regional, e, na sua opinião, 

não consegue dar conta nem sequer de sua própria estrutura física, pois o prédio tem vazamento, tem 

problemas estruturais, muitos analistas pedindo transferência. Falou também, como uma crítica política, 

do desaparelhamento das estruturas de fiscalização do Estado - o Instituto Chico Mendes, que não vem 

sendo levado a sério, e também fez críticas à CPRH, sobre o que aconteceu com as licenças ambientais 

para instalação do Porto de Suape. Voltando à questão da rede, disse que ela foi anunciada na segunda-

feira passada, para ser colocada na terça. Nas redes sociais, no perfil de um senhor que se intitulou 

Maurão, presidente da Associação do Surf de Olinda, muitas vezes um nome vinculado ao pessoal do 

PROPESCA e do P5, foi anunciado que a rede seria colocada na terça-feira, um anúncio público, e todos 
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do PROPESCA e do P5 estavam festejando, como se fosse a grande solução para o surf, e houve 

campeonato no sábado e no domingo. Também não se sabe porque não houve fiscalização, se houve 

captura  de espécies ameaçadas, de tartarugas marinhas, de golfinhos, etc. A questão não é a falta de 

instrumento, pois, como exemplo, citou o Ministério da Pesca que possui 29 embarcações e não faz uso, 

não distribui, não cede ao IBAMA, não cede ao CEMIT, nem ao IOPE, mas é também a omissão por 

parte do Ministério Público. Disse que na semana passada, o diretor geral da Sea Shepperd foi para uma 

reunião com a procuradora, Dra. Monalisa, para quem foram enviadas três apresentações sobre o caso, 

que a deixaram altamente preocupada, dizendo que aquilo era caso de processo criminal. Disse que, 

infelizmente, o populismo do PROPESCA de se fazer uma OSCIP para receber recursos públicos e 

capitanear uma candidatura de deputado estadual de um dos membros do P5 atrapalhou todo esse debate 

cidadão que vinha sendo trabalhado desde o ano passado; Atrapalhou porque jogou na lama a imagem dos 

ambientalistas, a imagem do Estado, a imagem dos pesquisadores e sem apresentar provas. Concluiu sua 

fala dizendo que espero continuar com esse debate, que tem muito a perguntar, inclusive para conhecer o 

projeto das telas, para depois falar dele. Dando continuidade, Dra. Rosângela informou que ligou e falou 

com a Delegada do DEPOMA , Drª Eliane Caldas sobre o caso. Disse que ali na reunião havia um 

representante da Delegada, e que esperava que as coisas pudessem acontecer, pois aquelas pessoas têm 

agido com atitudes inadequadas, transgredindo todas as expectativas. Com relação ao IPS, disse que a 

única coisa a se fazer é marcar uma reunião para reunir o MPF, IBAMA e CIPOMA visando um diálogo 

claro e franco para resolver essa questão. A Sra. Carla (Bióloga do Instituto Chico Mendes) pediu a 

palavra e disse que queria entender qual a licença que o IBAMA estava exigindo se o IPS já tinha a 

licença de pesquisa. Sendo assim, disse desconhecer totalmente o fato de o IBAMA estar fazendo 

exigências de outros órgãos. O Sr. Claudio (IBAMA) sugeriu que fosse feita uma carta-consulta ao 

IBAMA. Quanto ao questionamento sobre por que o IBAMA não foi até a praia retirar a rede colocada no 

mar de Olinda, explicou que o IBAMA trabalha com a fauna, com a pesca, mas não com redes. 

Continuou explicando que, sendo a rede colocada por pescadores profissionais, e foi o que ocorreu, o 

IBAMA não pode intervir, a não ser que fossem redes colocadas para a pesca de espécies protegidas. O 

Maj. Gildo (CIPOMA) deu boa tarde a todos, apresentou-se como o Comandante do CIPOMA e disse 

estar ali pela primeira vez.  Pediu para fazer algumas considerações, até mesmo porque a Companhia foi 

citada. Disse que, apesar da notícia ali falada ter circulado nas redes sociais, a Companhia não tomou 

conhecimento. Continuou dizendo que quem conhece a Companhia sabe das dificuldades com relação a 

recursos, principalmente com relação a efetivo. Sugeriu que fosse feita uma operação em conjunto, 

formalizada pelo próprio CEMIT, como também, que fosse feito um pronunciamento informando que 

essa tal rede está em desacordo, do ponto de vista ambiental. Explicou que a Companhia possui um 

contingente limitado, apenas quatro guarnições para cobrir todo o Estado, abrangendo a área de 

mineração clandestina, o tráfico de animais, o desmatamento. Concluiu sua fala se colocando à disposição 
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para ajudar da melhor forma. O Sr. Francisco Marcante (SBEEL) deu boa tarde a todos e disse que essa 

questão da rede é uma das várias histórias de omissão que se transformou numa bola de neve; que desde o 

início não foi feito nada e que hoje continua não acontecendo nada, sem falar da falta de ética com os 

animais, como é o caso de pendurar tubarão vivo e etc. Disse, também, que acha que o pescador não tem 

culpa, mas a falta de atitude no combate a esse tipo de comportamento vai gerar outros episódios 

semelhantes. Do mesmo modo, se deixarem colocar essa rede, outros também farão. Sugeriu que fosse 

exigida uma licença para tal prática e que alguém se habilitasse para fiscalizar, seja o IBAMA, seja a 

Prefeitura. Disse que o precisa acontecer é que se cumpra a lei e nada mais. Continuando, Dra. 

Rosângela comentou que ali estavam discutindo vários pontos dos assuntos tratados no Ministério do 

Meio Ambiente, e um deles é que as pessoas estão camuflando, na lei da pesca, a sua intenção de acabar 

com todos os tubarões cabeça-chata nesta área. Disse que estão promovendo ações, fazendo premiações 

de até R$ 1.000,00 (Um mil Reais) por cada animal cabeça-chata fêmea, não sendo essa prática prevista 

na lei da pesca. Segundo ela, a referida lei diz que a licença de pesca pode ser atribuída em caso de pesca 

artesanal, de subsistência e recreativa, ainda existe a modalidade de pesca científica. Sendo assim, o caso 

em questão não se encaixa em nenhuma dessas situações, ou seja, sua proposta não encontra apoio na lei 

da pesca. Continuando, disse que não existe pesca dirigida a tubarões e que eles só podem ser capturados 

com fauna acompanhante, situação bem diferente a que o PROPESCA está fazendo. Deixou claro que o 

pescador pode perder sua licença se estiver sendo premiado por pesca que tenha o objetivo de eliminar 

uma espécie, pois, de acordo com a lei da pesca e com a lei de crimes ambientais, isso não é permitido! 

Disse que esse assunto foi tratado quando a mesma esteve no Ministério do Meio Ambiente, na Gerência 

de Recursos Pesqueiros e Biodiversidade, quando lhe foi dito o seguinte: “Na verdade não há permissão 

para pesca dirigida a tubarões”, embora não exista, na lei da pesca, uma maneira de se fazer um 

enquadramento claro dessa situação, ponto que precisa ser revisto. Disse que trata-se da ação de induzir 

pescadores a realizar pesca com o objetivo de eliminar os tubarões por motivo fútil. O Sr. Claudio 

(IBAMA) explicou que não existe a licença para a pesca de tubarão porque na verdade ela está incluída 

na licença de pesca; Que só existem licenças específicas para determinadas espécies, como para a lagosta, 

pelo caso dela ser limitada, como para o camarão, como também para a sardinha, tratando-se de licenças 

específicas. Informou que não existe uma licença específica para a pesca do tubarão porque ela não está 

listada, então é considerada como fauna acompanhante. Disse que, como a pesca do tubarão não é uma 

pesca dirigida, o IBAMA não pode agir. Continuou dizendo que, quando um pescador comete o crime de 

pescaria ilegal, ele é autuado e levado ao juiz e eles vão como testemunha; no caso da pesca dos tubarões, 

quando forem levar esse pescador ao juiz, ele vai perguntar qual o motivo daquele pescador estar ali, e 

eles não saberão explicar que crime ele cometeu. Ou seja, disse que não existe amparo legal para agir 

contra o espinhel, tanto é que o espinhel não é uma arte de pesca proibida, não é seletiva, mas não é 

proibida, por não ser dirigida. Disse que, ao verificar que o espinhel capturou outras espécies, o pescador 
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tem a obrigação de soltá-las. A Dra. Rosângela ressaltou que aqui existem duas espécies comuns, 

espécies protegidas por estarem ameaçadas. Que o aparelho de pesca ocorrendo na mesma área de 

existência do cabeça-chata, não existe uma maneira desse aparelho selecionar apenas o cabeça-chata, por 

isso, tem acontecido de os pescadores capturarem espécies ameaçadas. Ou seja, não existe uma maneira 

de pescar apenas o cabeça-chata, sem correr o risco de capturar outras espécies ameaçadas. Sendo assim, 

eles dizem que vão continuar pescando o cabeça-chata pelo fato do IBAMA dizer que não é proibido, o 

IBAMA diz que não tem como enquadrar por que não é proibido, e, como o equipamento não é seletivo, 

vai continuar pescando também outras espécies ameaçadas, o que resulta uma situação intolerável. O Sr. 

Jonas complementou que a maioria dos pescadores não sabe quais são as espécies de pesca proibida. 

Segundo ele, apenas a Colônia de Pescadores de Maria farinha sabia que o tubarão-lixa é uma espécie 

ameaçada. O Sr. Claudio (IBAMA) não concordou e disse que os pescadores não são tão inocentes, são 

pescadores profissionais e conhecem tudo. Dra. Rosângela opinou que a coisa não é bem assim, que, se 

eles soubessem da proibição não teriam exposto a barbatana daquele tubarão lixa, como também o 

tubarão limão. Acha que eles estão se arriscando e disse ter certeza que eles não possuem esse 

conhecimento das espécies ameaçadas. Sugeriu que fosse feita uma campanha de esclarecimento nas 

Colônias de Pescadores, pois as consequências podem ser muito graves para o ambiente e para os 

pescadores. O Sr. Francisco Marcante (SBEEL) questionou ao Sr. Claudio (IBAMA) se pode-se dizer 

que a pesca é pouco ou não fiscalizada no litoral brasileiro; Também questionou como ele, enquanto 

cientista, pode exigir do IBAMA ações preventivas quanto a essas espécies ameaçadas. O Sr. Claudio 

(IBAMA) explicou que o órgão não possui um aparato próprio para trabalhar no mar; Que fazem pouco, 

mas fazem fiscalizações todos os anos. Explicou que há três anos o IBAMA cancelou o convênio com 

uma empresa de lanchas e que eles passaram a trabalhar em conjunto com a capitania dos portos e com a 

Polícia Federal. Acrescentou que, por questão burocrática do IBAMA, deixaram de receber as 

embarcações do Ministério da Pesca, embarcações que foram repassadas à Polícia Federal e à Capitania 

dos Portos. A Dra. Rosângela, finalizando, embora metade da reunião tenha ficado pendente por conta 

do adiantado da hora, sugeriu outro encontro a ser agendado para outro dia, inclusive para a apresentação 

da nova roupagem do PROTUBA VIII. Lembrou que a página do CEMIT já está funcionando, onde há 

um espaço “FALE CONOSCO” para aquele que tiver sugestões, projetos, críticas e elogios; que as atas 

estão disponíveis, bem como a legislação, e disse esperar que a página se torne um instrumento que sirva 

para a população e para o CEMIT, constituindo um método eficiente de comunicação. Quanto à questão 

das telas, disse que entrará em contato para o agendamento de uma reunião com os órgãos envolvidos na 

questão. Agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 


