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CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo    

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

77ª Sessão Ordinária  

18 de junho 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); 

 Dr. Manoel Caetano (GGAIIC); 

 Jonas Rodrigues da Silva (UFRPE); 

 Ana Paula Leite (IOPE); 

 TC BM Arnóbio Almeida (GBMAR/CBMPE); 

 Claudia Mattos (CEMIT/SDS). 

 

Membros convidados: 

 

 Maria Lúcia (UFRPE); 

 Paulo Albuquerque (UFRPE); 

 Dr. Pedro Pereira (UFPE); 

 João Carlos (UFRPE); 

 Rubem Amorim (Prefeitura de Olinda); 

 Núbia Chaves Guerra (Prefeitura de Jaboatão); 

 Lourielson Santos (MPF/PR/PE); 

 Luciano Araújo (DEPOMA). 

 

 

2 – Desenvolvimento da reunião  

 

A Dra. Rosangela deu boa tarde a todos e lembrou que a última reunião 

aconteceu no dia 25 de março e desde então tem participado de uma série de reuniões 

com diversos órgãos, tais como o IOPE, o CBMPE, o IBAMA (sede Brasília), com Dr. 

Manoel Caetano (SDS), com Dra. Mona Lisa (MPF), e com a Secretaria de Esportes e 

Lazer da Prefeitura de Olinda, tratando da colocação de uma rede no dia 10 de março de 
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2013 em uma praia de Olinda, para proteção de surfista em um evento de surfe.  A 

presidente declarou que a posição do CEMIT é de total desacordo para com essa atitude. 

Disse que o Comitê está aberto a outras ideias, e que se houvesse, estas devem ser 

entregues e apresentadas nas reuniões do CEMIT. Acrescentou que também participou 

de uma reunião com o Dr. Pedro Pereira, professor da UFPE, e que o mesmo falará a 

respeito das correntes de retorno ainda nesta reunião.  

Continuando, a Dra. Rosangela disse que achou necessária a criação de uma 

norma que disciplinasse ações de colocação de redes antes da ocorrência de uma 

tragédia. Sendo assim, tomou a iniciativa de elaborar uma Minuta de Decreto para que 

este funcione como instrumento que discipline o uso de tais redes, pois acredita que não 

havendo um disciplinamento para o uso destes equipamentos, mais pessoas vão querer 

colocá-las na água com a ilusão de que estão protegidos. A Dra. Rosangela ressaltou 

que se uma rede com as mesmas características para fins de pesca for utilizada para a 

proteção de banhistas e/ou esportistas náuticos, pode servir como atrativo para animais 

marinhos, inclusive tubarões, visto que peixes podem ficar presos na estrutura e atrair 

outros animais. Dando seguimento, disse que, em decorrência do incidente, cujo corpo 

foi encontrado no dia 25 de maio, na Praia do Paiva, Cabo de Santo Agostinho, litoral 

sul do Estado, vários membros do Comitê deram declarações na mídia, como também 

foram entrevistados pelo National Geografic.  Em seguida, passou a palavra a Sra. Ana 

Paula, do IOPE.  

 A Sra. Ana Paula informou que as atividades de educação ambiental vêm 

acontecendo normalmente, embora sem ter havido o repasse do recurso do Governo, 

desde o mês de janeiro de 2013.  Explicou que a educação ambiental trabalha alertando 

os banhistas que se encontram em situação de risco, bem como informando a população 

em geral, tanto na areia como no calçadão. Disse que, como o recurso ainda não havia 

sido liberado, o combinado era que a última ação seria realizada no dia 19 de maio. Por 

conta do último incidente, de acordo com reunião realizada no IOPE, o grupo resolveu 

continuar com as ações, acreditando que o recurso sairá o mais rápido possível. Trouxe 

a lista das atividades realizadas pelo IOPE para que conste em ata. 

 O Dr. Manoel Caetano explicou que o recurso é proveniente de um convênio 

que vem se renovando anualmente, mas que neste ano tem demorado mais visto a 

necessidade de nova versão do convênio que passa por uma burocracia maior. Dr. 

Manoel relatou que por tratar-se de recurso público e de alto valor isso é normal. Dr. 

Manoel disse que ainda é preciso aguardar a liberação do recurso pela Secretaria da 
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Fazenda, que depois de empenhado segue para a Procuradoria Geral do Estado para ser 

analisado por um de seus Procuradores. Disse ainda, que o Secretário, Dr. Wilson 

Damásio, pediu uma atenção especial na aprovação desse convênio, e que o processo 

encontra-se ainda na PGE esperando o procurador analisar. Disse acreditar que o 

recurso será liberado até o fim da semana.   

 A Dra. Rosângela agradeceu as colaborações da Sra. Ana Paula e do Dr. 

Manoel e passou a palavra ao TC. Arnóbio.  

 O TC Arnóbio deu boa tarde a todos, apresentou-se como Tenente Coronel do 

CBMPE e Comandante do Grupamento de Bombeiros Marítimos – GBMar. Informou 

que o Comandante Geral, o Coronel Casa Nova, não pôde estar presente e apresentar o 

Projeto ORLA SEGURA, solicitando que ele fizesse. Disse também, que, em comum 

acordo com os membros efetivos do CEMIT, acha melhor o dono do Projeto apresentá-

lo, visto melhor conhecimento do projeto, inclusive em termos financeiros. Num breve 

resumo acerca do projeto, informou que a orla pernambucana possui 11 postos de 

observação com sistema de monitoramento, onde a central do equipamento de 

monitoramento encontra-se no Posto 5, através dos quais pode-se monitorar as praias 

urbanas desde o Pina até as imediações da igrejinha de Piedade, o que possibilita um 

socorro e uma prevenção mais rápida e efetiva através dos guarda-vidas. Desta forma, 

informou que houve um aumento de 10 para 60 abordagens de prevenção por dia, pois a 

área de atuação dos guarda-vidas foi ampliada por conta do vídeo monitoramento. 

Explicou que o foco do trabalho são os banhistas e principalmente os turistas, e que 

nesta abordagem, eles são convidados a sair das áreas de risco para as áreas mais 

seguras. Finalizando, disse que o comando das câmeras é feito pelo CBMPE das 8h às 

17 h, após este horário o controle fica a cargo do CIODS.  

 A Dra. Rosângela agradeceu a explanação do Cel Arnóbio e disse que todo esse 

trabalho do GBMar é uma das formas de contribuição para a redução dos afogamentos e 

dos incidentes com tubarão. Em seguida, convidou o Engenheiro de pesca Sr. Jonas 

Rodrigues, pesquisador da UFRPE, para apresentar o trabalho de pesquisa inserido no 

PROTUBA VIII, e anunciou que logo depois seria feita a apresentação do Dr. Pedro 

Pereira, da UFPE, sobre as correntes de retorno. 

 O Sr. Jonas apresentou as novas ações do PROTUBA VIII, cujos objetivos 

gerais são: 1 - Desenvolver um modelo estatístico que permita o resgate com menor 

tempo de deriva por meio da análise da trajetória dos corpos afogados e/ou mordidos 

por tubarões; 2 - Inferir sobre as espécies envolvidas nos incidentes com tubarões 
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usando técnicas de morfometria geométrica aplicadas às mandíbulas; 3 - Inferir através 

de técnicas de microquímica se as espécies de tubarões tigre (Galeocerdo cuvier) e 

cabeça-chata (Cacharhinus leucas) têm berçários na região e sobre sua fidelidade a esse 

habitat. 4 - Avaliar a frequência de ocorrência das diversas espécies de tubarões que 

eventualmente possam estar envolvidas nos incidentes com humanos através das 

capturas nas pescarias artesanais na região. Além destes pontos, o engenheiro de pesca 

informou que está sendo feito o levantamento/mapeamento das correntes de retorno no 

litoral pernambucano e que esse estudo é uma parceria da UFRPE e UFPE, através da 

Dra. Rosangela e Dr. Pedro.   

 Em seguida, o Dr. Pedro falou sobre as correntes de retorno, explicou como 

estas acontecem e por fim, disse que a existência das correntes no litoral pernambucano 

favorece a ocorrência dos incidentes com tubarão.  

 Após as apresentações, a Dra. Rosângela convocou todos a tomarem seus 

assentos à mesa, dando continuidade à reunião. Em seguida, comentou que, como já é 

sabido que existe a proposta de uma tela de proteção, que está sendo desenvolvida pelo 

Instituto Praia Segura, projeto que vem sendo discutido dentro do CEMIT, várias 

pessoas estão se antecipando e colocando redes no mar, dizendo que essas redes estão 

protegendo humanos, o que considera ser um perigo, pois o surfista vai utilizar a área 

achando que está protegido, quando na realidade não está. Disse ainda que, no caso 

específico de Olinda, “Zé pequeno”, a rede colocada era uma rede de pesca de tainha, 

que tem como propósito pescar peixes ou outros animais marinhos menores, e que desta 

maneira a rede torna-se um atrativo aos tubarões. Disse, também, que o IBAMA já 

informou que não pode legislar sobre humanos, estando focado apenas na questão 

ambiental. Desta forma, se colocarem uma rede de pesca, o IBAMA vai ser chamado, 

mas se for uma rede para proteção de humanos, o IBAMA não poderá agir. A presidente 

informa que há a necessidade de disciplinar esse grupo, pois o trabalho do CEMIT é 

mitigar os incidentes com tubarões e qualquer atitude que coloque em risco os humanos 

está no âmbito do CEMIT, e este tem que se pronunciar quanto a isso. Logo, a Dra. 

Rosangela relata que tem receio de que os surfistas estão pensando que estão seguros, 

mas na verdade eles não estão, ressaltando que por não ser uma rede de proteção de 

humanos, por que a rede de proteção de humanos está sendo desenvolvida num escopo 

do CEMIT. Ela informou que já houve dois experimentos, seguindo para o terceiro 

experimento, visando determinar se o tamanho da malha é adequada. A professora relata 

que a atitude de colocar redes sem os devidos testes parece um pouco precipitada e que 
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as pessoas por conta própria assumam riscos desnecessários, pois se houver um animal 

preso, irá atrair os tubarões, havendo assim um efeito contrário. 

 A respeito do Projeto de Tela do Instituto Praia Segura, o Dr. Manoel Caetano 

informou que está prevista para a segunda quinzena de julho uma reunião com 

representantes dos órgãos envolvidos nas licenças e autorizações exigidas. Esta reunião 

servirá para que o Instituto apresente o projeto da tela com detalhamento técnico e para 

que os órgãos façam seus questionamentos e exigências. 

 O Msc. Paulo Albuquerque, professor da UFRPE, deu boa tarde a todos e disse 

ter sido convidado pelo Instituto Praia Segura para a construção dessas telas, como o 

grupo prefere chamá-las, até mesmo para diferenciá-las das redes, pois redes são de 

capturas, e as telas não. Explicou que as redes possuem a malha losangular e que nas 

telas a malha é quadrada, para não haver o emalhamento dos animais. Informou que no 

primeiro teste realizado, a tela capturou três peixes barracuda (Sphyraena barracuda), 

então, o tamanho da malha foi diminuído em 50%, para não haver capturas e também 

dar proteção ao banhista/surfista. Também explicou que a rede colocada em Olinda 

trata-se de uma rede de captura, uma rede de pescador, que vai capturar, e vai atrair 

outros animais maiores, inclusive tubarões, até porque ela vai ficar por muito mais 

tempo na água. Tratando-se da tela idealizada pelo Instituto Praia Segura, disse não ser 

uma rede de captura e que o trabalho desenvolvido foi fantástico, malha por malha. 

Acrescentou, ainda, que foi exigido ao Instituto, não apenas a instalação das estruturas, 

mas também as sinalizações, a limpeza e a manutenção das telas, o que exige a 

contratação de uma equipe multidisciplinar, como: oceanógrafo, engenheiro de pesca, e 

outros, o que torna o projeto pesado do ponto de vista financeiro.  

 A Dra. Rosângela disse que estava esperando o Sr. Sérgio Murilo, mas 

informou que ele não poderá comparecer. Lembrou da reunião que será agendada com 

os órgãos que detém a competência para os licenciamentos exigidos, para apresentação 

dos detalhes técnicos da tela, bem como informou que todos os membros do CEMIT 

serão convidados. 

 A Sra. Núbia Guerra, da Prefeitura de Jaboatão, disse que, com certeza o 

Município de Jaboatão estará presente, pois o Secretário do Meio Ambiente está 

bastante interessado no assunto. 

 A Dra. Rosângela passou para o próximo assunto: o incidente na Praia do 

Paiva. Explicou que já estava com o laudo do IML, mas que ainda não havia entendido 

como tinha ocorrido a morte. Assim, o TCel Arnóbio e o engenheiro de pesca Jonas 
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Rodrigues foram colher algumas informações, convidando-os para fornecer mais 

detalhes sobre o caso. 

 O Sr. Jonas, da UFRPE, relatou que os dois foram à casa dos familiares da 

vítima e que chegaram a conversar com as sobrinhas; que a vitima só tinha familiares de 

segundo grau; que vivia na rua e era alcoólatra; que ele não tinha comportamento 

agressivo em relação à esposa e outros familiares; e que não souberam informar como 

ele desapareceu. Acrescentou, ainda, que a vítima cuidava da casa de uma vizinha, em 

troca de ajuda financeira e que todas essas informações são importantes para o estudo 

das questões técnico-científicas. 

 Já o TC Arnóbio lembrou que foram acionados às 17h para retirar um corpo da 

água, na Praia do Paiva. Tempo depois, a guarnição informou que no corpo havia 

mordidas de tubarão na barriga, nádegas e pernas. Disse que foi bastante difícil 

identificar os familiares da vítima e que as informações obtidas foram que ele tomava 

conta da casa de uma vizinha, uma pessoa que o viu no sábado a noite e outra que disse 

tê-lo visto no domingo pela manhã. Falou da dificuldade em colher depoimentos porque 

as pessoas pensam que vão ter que servir como testemunhas. Disse ter pedido para que 

essas pessoas entrassem em contato, que estávamos ali para colher mais informações, 

que queremos saber a que horas foi o ataque, em que dia foi, enfim, disse que a 

investigação está sendo feita para desvendar alguns mistérios.  

 Tendo chegado ao último ponto da pauta, a Dra. Rosângela perguntou se 

alguém tinha ainda alguma consideração a fazer. 

 A Sra. Maria Lucia, da Sociedade Brasileira para o Estudo de Elasmobrânquios 

(tubarões e raias) – SBEEL, acha que deveríamos diminuir esse antagonismo, que o 

ataque é o principal resultado, mas acredita que a questão está diretamente relacionada 

ao afogamento. 

 A Dra. Rosângela ressaltou que deve ser levada em consideração a metodologia 

que vem sendo aplicada no CEMIT, desde o inicio das atividades. Lembrou que consta 

numa ata de 2006, que depois de passado 01 ano sem ataques, aconteceu um e o 

professor Fabio Hazin se lembrou da metodologia aplicada, para que pudesse haver uma 

comparação possível daquele incidente com a metodologia que vinha sendo utilizada 

desde o inicio. Disse que ele fez uma preleção sobre a necessidade de se seguir o 

diagnóstico do IML, aceitando o incidente com tubarão como causa da morte nos casos 

de choque hipovolêmico, bem como a contextualização do incidente, já que em vários 

casos houve discussão de quem veio primeiro, se o incidente com tubarão ou o 
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afogamento. Disse tratar-se de uma área da medicina na qual a situação não fica muito 

clara, e ficou de trazer essa ata numa outra reunião para que a questão seja relembrada e 

para que se possa continuar a comparar os acontecimentos de hoje com os de 

antigamente. Disse que o CEMIT tem total interesse em esclarecer esse assunto, mas 

que não é fácil, e que existem várias sugestões a respeito, inclusive disse que estava 

pretendendo realizar um workshop para discutir a temática, trazer legistas de outros 

locais, o que será uma contribuição razoável, tanto para a conservação dos tubarões, 

quanto para esclarecer as causas de morte. Concluindo, agradeceu a presença de todos e 

deu por encerrada a reunião.  

 

Encaminhamentos da reunião: 

 

1 – Agendar reunião do CEMIT na qual seja apresentado o Projeto Orla Segura, pelo 

Comandante Geral do CBMPE, Cel. Casa Nova; 

 

2 – Agendar reunião com os órgãos licenciadores envolvidos para tratar do Projeto das 

Telas de Proteção.  

 


