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Memória de Reunião 

 

 

 1- Abertura 

 

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

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

Pernambuco, e contou com a participação dos(as) seguintes senhores(as):  

Dra. Rosângela Lessa – Presidente do CEMIT 

Sr Assis Lacerda – Analista Ambiental CPRH 

TCel BM Arnóbio – GBMAR/CBMPE 

Maj BM Moisés – GBAPH/CBMPE 

Maj PM Gildo – CIPOMA/PMPE 

Cap BM Helder Bezerra – GBMAR/CBMPE 

Sr. Sérgio Murilo – Instituto Praia Segura 

Sr. Francisco Marcante – SBEEL 

Sr. Augusto Guimarães – Colônia Z-01 

Pescadores 

Sra. Monica Souza – IOPE 

Dra. Carla Marques – ICMBIO 

Prof. Paulo Albuquerque – UFRPE 

Sr. Jonas Rodrigues – UFRPE 

Sra. Cristiana Dantas – OAB/PE 

Sr. Rubem Amorim – Pref. Olinda 

Sra. Núbia Guerra – Pref. Jaboatão 

Sra. Fabiana Cerqueira – Pref. Jaboatão 

Sra. Clarissa Santos – GCONV/SDS 

Sr. Igor Trigueiro – Instituto Sea Sheprierd 

Cláudia Mattos – Sec. Executiva do CEMI 

 

2- Desenvolvimento 

A Dra. Rosângela abriu a reunião dando as boas vindas aos presentes e convidou os membros do CEMIT 

para tomarem assento à mesa principal. Explicou que pretendia, naquela reunião, apresentar um relato do 

que foi feito por cada membro e pela presidência, ao longo do ano de 2013. Deu início pela apresentação 

das atividades desenvolvidas pela Presidência – disse que foi realizado um total de 63 atividades, sendo 4 

reuniões ordinárias, 43 reuniões extraordinárias, 13 entrevistas, 2 visitas técnicas e 1 Audiência Pública. 

Quanto às outras ações desenvolvidas pelo PROTUBA, convidou o Sr. Jonas para fazer o relato. O Sr. 

Jonas apresentou as ações do Projeto de Pesquisa e Monitoramento de Tubarões na costa do Estado de 

Pernambuco, financiado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Social. Explicou que ao 

falar de monitoramento, estava falando das embarcações que atuam na região e que realizam as capturas 

dos animais. Disse que com esse trabalho, desde julho de 2013 até aquela data, houve um total de 33 

(trinta e três) tubarões capturados e monitorados; sendo 07(sete) da espécie tigre e 1(um) da espécie 

cabeça-chata, as duas espécies agressivas comprovadamente envolvidas com os incidentes na região. 

Explicou, ainda, que o direcionamento da pesca se dá para as espécies potencialmente agressivas, 

entretanto como não se pode fazer uma segregação inicial, fatalmente espécies não agressivas também são 

capturadas. Disse que dos tubarões capturados, a maioria recebeu as marcas e foram devolvidos ao seu 

ambiente natural, numa área mais afastada da praia. Informou que o monitoramento da costa é realizado 

por duas embarcações, o Sinuelo e o Pedrinho, sendo que o Sinuelo cobre uma área maior por conta de 

seu porte; além disso, disse que dentro do PROTUBA, mas em outro subprojeto, independente das ações 

de monitoramento realizadas com o Sinuelo, também estão previstas ações de monitoramento da pesca 
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artesanal, onde a equipe de pesquisadores visita os pontos do litoral pernambucano fazendo uma coleta 

dos tubarões que são capturados pela pesca comercial. Destacou e agradeceu a presença do representante 

da colônia de pescadores do Estado de Pernambuco e também apresentou um cartaz que será distribuído 

em todas as colônias para que os pescadores possam contribuir mais com a pesquisa, informando a 

Universidade quando da ocorrência de captura de tubarões de grande porte. Disse, ainda, que todos os 

animais capturados ou desembarcados são levados para a UFRPE para pesquisa, onde são retiradas suas 

arcadas dentárias para identificação da espécie. Quanto à proposta de deriva dos corpos, explicou que o 

objetivo é avaliar, considerando o local onde o corpo sumiu, o provável local onde o corpo irá aparecer, 

podendo assim diminuir o tempo que o corpo permanece na água. Quanto aos bonecos que serão usados 

nesta atividade, informou que ainda estão em processo de licitação. Como resultados acadêmicos no ano 

de 2013, destacou 2 (dois) trabalhos publicados em revistas científicas, além de diversos debates acerca 

do assunto levando o resultado da pesquisa. Em seguida, Dra. Rosângela passou a palavra a Sra. Mônica 

do IOPE. A Sra. Mônica falou das atividades desenvolvidas desde o inicio do ano de 2013. Disse que em 

janeiro, fevereiro e março houve abordagens a banhistas em situação de risco, nas quais os educadores 

passam todas as informações e medidas preventivas; campanhas de educação ambiental; palestras em 

escolas particulares e públicas, exposições. Com relação às placas de advertência e as educativas, 

explicou que em setembro de 2013 foi refeito o levantamento das placas existentes desde o Paiva até 

Olinda. Aconteceu que a Prefeitura de Jaboatão e a Associação Geral da Reserva do Paiva procuraram o 

Instituto porque tinham interesse em implementar novas placas em virtude da aproximação das pessoas ao 

mar ocorrida com o engordamento da orla, e também em virtude da construção da Ponte do Paiva, o que 

aumentou o fluxo de pessoas na área. Informou que na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, 

existem 10 placas e o CEMIT sugere um total de 32 placas. Disse ter entrado em contato com o 

coordenador, Sr. Gabriel Belmont, tendo o mesmo informado que o trabalho a ser realizado pela 

Prefeitura seria iniciado no dia 04/12. Já em Jaboatão dos Guararapes (Barra de Jangada, Candeias e 

Piedade) existem 24 placas, enquanto que o CEMIT sugere um total de 45. Disse que o Sr. Tiago, da 

Prefeitura de Jaboatão, informou que as placas de advertência e educativas seriam entregues ainda 

naquela semana e outras em janeiro, para que entrem no orçamento de janeiro. Continuando, disse que em 

Recife, nas praias de Brasília Teimosa, Pina e Boa Viagem, em setembro, havia um total de 49 placas, 

tendo o CEMIT sugerido 50 placas. No município de Olinda, nas praias do Milagre, Carmo e Del Chifre, 

o total de placas existentes era duas, ressaltando a dificuldade na conferência das placas em Del Chifre, 

por conta do risco em termos de segurança oferecido aos visitantes. A sugestão do CEMIT é de 19 placas 

para esses locais. A Dra. Rosângela agradeceu as informações repassadas pela Sra. Mônica e chamou o 

Maj. Moisés, do CBMPE, para falar sobre o Protocolo de atendimento às vítimas, assunto que foi bastante 

discutido após o último incidente. O Maj. Moisés deu boa tarde a todos e a todas, e passou a explicar que 

o CBMPE divide-se em duas competências para o atendimento a um ataque de tubarão: uma é o 

atendimento dos guarda vidas, feito na praia; e a segunda é quando o ataque ocorre, quando entra o 

serviço do atendimento pré-hospitalar feito pelos socorristas do grupamento. Disse que o trabalho conta 

com a participação do serviço de guarda vidas, dos socorristas e do pessoal do SAMU, que presta o 

mesmo serviço de atendimento móvel de urgência, dando suporte ao CBMPE a este tipo de serviço em 

via pública. Relembrando, disse que a partir de várias reuniões, ficou estabelecido um protocolo de 

atendimento em casos de ataque de tubarão. Explicou que o procedimento protocolar básico varia em 

função do serviço de regulação médica, que hoje é responsabilidade do SAMU. Que existe um médico 

que faz a regulação e que indica para que tipo de serviço médico vai ser destinada a vítima, de acordo 

com seu grau de lesão. Através de slides, apresentou todo o procedimento em caso de um ataque de 

tubarão. Explicou que as viaturas do CBMPE são de suporte básico, ou seja, que não trabalham com UTIs 

configuradas para o suporte avançado; além do que, os profissionais não são da área de saúde, mas 

socorristas que possuem limitação nos seus procedimentos. Segundo o protocolo, a vítima deve ser 

conduzida para a Unidade de Suporte mais próxima, seja uma UPA, seja para uma Unidade de Referência 

(um grande hospital), vai depender da proximidade do local de atendimento. Explicou que se o ataque 

ocorreu num local mais próximo a uma UPA, a vítima será conduzida à esta UPA para ser estabilizada e 

só então será transportada para uma Unidade de Suporte Avançado (um grande hospital), na própria 

Unidade do Corpo de Bombeiros, mas já com a equipe médica que passa a integrar a viatura, dando o 
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suporte avançado através de seus equipamentos próprios e de suas técnicas e manobras adequadas. Neste 

processo, já houve a comunicação entre a equipe da UPA e a regulação médica que indicará qual Unidade 

vai acolher a vítima. Disse que basicamente este é o Protocolo estabelecido.  Observou que o Núcleo de 

Estudos do próprio SAMU estabeleceu a possibilidade de fazer uso da regulação médica desde o 

nascimento da ocorrência, seja através do SAMU, seja através do serviço do CIODS, o que ficou como 

uma pendência antes do protocolo ser devidamente publicado. Disse que a alteração que pode haver é a 

inserção da regulação médica desde a chegada da ocorrência. Dra. Rosângela pediu que o Maj. Moisés 

deixasse claro em que pontos esse protocolo difere das táticas aplicadas no caso Bruna Gobbi, e, se existe, 

quais são as diferenças. Disse ter recebido, na época, uma série de recomendações encaminhadas pelo Cel 

Cantarelli que traziam a obrigatoriedade dos bombeiros encaminharem as vítimas, de quaisquer natureza, 

para as UPA’s e só depois seriam encaminhadas a um grande hospital. O Major Moisés explicou que o 

protocolo não tem muita possibilidade de flexibilização no atendimento, seja para uma vítima de ataque 

de tubarão, seja para uma vítima envolvida num acidente e que esteja com características semelhantes, o 

procedimento vai ser a contenção da hemorragia, oferta de oxigênio, utilização da manta térmica e 

condução para a Unidade mais próxima. Como já foi explicado, disse que a viatura do CBMPE é 

configurada para suporte básico, já que a equipe não é de suporte avançado que possa fazer um 

procedimento de reposição volêmica, por exemplo. Explicou que não adiantaria fazer a condução da 

vítima para uma Unidade especializada, estando esta mais distante, se existe a possibilidade de a vítima 

entrar num estado de choque, ou ter uma parada cárdio-respiratória, por conta da perda volêmica. 

Concluindo, disse que o protocolo ainda é fazer a condução da vítima para a Unidade mais próxima, para 

que ela seja estabilizada e levada para uma Unidade de Referência junto a uma equipe médica. O Sr. 

Sérgio Murilo perguntou de onde vem a proibição de o Corpo de Bombeiros efetuar a reposição 

volêmica. Disse que se existe tal proibição, todas as vezes que o CBMPE realizar um resgate que precise 

deste tipo de procedimento, várias pessoas vão morrer. Disse que é importante dar mais poder ao 

CBMPE. Em resposta, o Maj Moisés explicou que no Brasil o serviço de atendimento pré-hospitalar é 

realizado por diversos órgãos, seja o SAMU, seja o Corpo de Bombeiros. Que no Brasil não existe a 

figura do paramédico, que é um profissional de saúde. Que aqui, os procedimentos considerados 

invasivos são exclusivos das pessoas da área de saúde, que só médicos e enfermeiros podem realizar tais 

procedimentos. O Sr. Sérgio Murilo sugeriu à presidência do CEMIT uma conversa com o Ministério da 

Saúde ou com a Secretaria de Saúde do Estado, de modo que fosse revisto este procedimento, para que 

junto à equipe do CBMPE exista sempre uma equipe médica capaz de fazer tais procedimentos. Que, 

diante da possibilidade de acontecer outros casos em Pernambuco, um enfermeiro ou um médico à 

disposição nas viaturas do Corpo de Bombeiros poderá salvar vidas. O Maj. Moisés esclareceu que só 

nas viaturas do CBMPE a equipe não possui profissionais de saúde. Que nas viaturas do SAMU as 

equipes são compostas por médicos e enfermeiros; Finalizou dizendo que não só nos casos de ataques de 

tubarão, número bastante pequeno em relação a outras ocorrências, existe a necessidade de profissionais 

da área de saúde, mas que essa decisão cabe a uma instância superior. Dra. Rosângela agradeceu a 

exposição do Sr. Moisés e convidou o representante da CPRH para que faça um relato das atividades da 

CPRH no ano de 2013. Acrescentou que tem ouvido falar muito sobre o Projeto Orla em Recife, inclusive 

que tem sido veiculado um comercial sobre o início das atividades. Disse que o CEMIT não tem 

informações sobre quando vai começar, quais os locais previstos; além do que, o comercial vincula o 

projeto a um plano de compensação ambiental com valores em torno de 200,3 milhões de Reais. Sendo 

assim, solicitou esclarecimentos quanto ao assunto. O Sr. Assis Lacerda apresentou-se como 

representante da CPRH e SEMAS; e fez uma retrospectiva de vários acontecimentos importantes que, 

direta ou indiretamente, tem a ver com os incidentes com tubarões. Citou um novo projeto de saneamento 

básico, em parceria com a Compesa, que vai requalificar praticamente todo o sistema de esgoto da RMR. 

Disse que toda atividade da CPRH tem relação com os incidentes, pois dizem respeito à gestão e 

regulação de licenciamentos. Segundo ele, após várias discussões, o Secretário Sérgio Xavier viu que não 

adiantava trabalhar o Parque de Naufrágios de modo isolado, e o planejamento extrapolou para a Frente 

Metropolitana, onde vai ser trabalhada mais fortemente o planejamento do ordenamento costeiro. Disse 

que ainda vai haver uma redefinição da proposta, com o encaixe da refinaria nesse processo, com vistas à 

criação de uma grande APA – Área de Proteção Ambiental – de modo a atrair para esse trabalho, tanto o 
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aspecto de compensação de SUAPE, como o aspecto da recuperação da Orla de Jaboatão, Recife, Olinda 

e Paulista, para uma única visão de planejamento. Concluindo, disse que como um instrumento de 

planejamento de trabalho tudo isso vai ser muito bom, pois vai envolver compensações e um 

planejamento de território. Quanto ao Projeto Orla explicou que o Estado já vem trabalhando nisso há 

mais de 10 anos, com pesquisas envolvendo Universidades e outras frentes. Segundo ele, essas pesquisas 

serviram de base para um projeto inicial nos quatro municípios: Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista. Feito 

o EIA/RIMA, foi dada uma licença prévia para os 4 municipios, em nome da Secretaria Estadual das 

Cidades. Explicou que Jaboatão partiu na frente da execução e que agora estão sendo entregues os 

projetos executivos aos outros municípios, embora ainda não exista o recurso. Segundo ele, o Projeto Orla 

tem uma amplitude maior, de gestão da orla, de disciplinamento de ambulantes, de engordamento da 

praia. Sugeriu ao CEMIT a provocação da prefeituras, pois elas é que vão colocar os projetos em 

execução. Disse, então, que as 3 prefeituras, Recife, Olinda e Paulista estarão com seus projetos 

executivos nas mãos até o fim daquele mês, quando vão capitanear os recursos necessários à execução 

dos mesmos. A Dra. Rosângela questionou quanto aos recifes na costa da cidade do Recife, o que vai 

acontecer com eles. O Sr. Assis respondeu que essas áreas não serão engordadas, que o engordamento em 

Boa Viagem estará restrito à área próxima ao Terminal de Boa Viagem até o Hospital da Aeronáutica. A 

Sra. Núbia pediu a palavra e explicou que o projeto não avança a linha dágua, que ele só recupera a faixa 

de praia e pós-praia que foi perdido ao longo desses 50 anos. Que a mesma coisa deve acontecer em 

Recife, embora não tenha visto o projeto, mas é provável que a faixa de praia tenha uma largura que 

reflita o comportamento da linha de costa desde 1974, que são as fotografias aéreas mais antigas que 

temos. Questionada se podemos esperar mudanças em Boa Viagem, a Sra. Núbia disse que sim, porque a 

faixa de areia será recuperada, mas não haverá um adentramento da areia na água. O Sr. Assis disse 

entender a preocupação da Dra. Rosângela e explicou que a linha de arenitos que fica rente à praia ficará 

comprometida, não sendo aquelas que formam as piscinas. Dra. Rosângela pediu que o Assis 

apresentasse o projeto na próxima reunião do CEMIT. Finalizando, o Sr. Assis informou que essa obra 

não começa antes de março, por conta da licitação. Disse que a engorda de Jaboatão trouxe segurança 

quanto à jazida, já que o impacto na jazida foi pequeno, inclusive houve monitoramento por parte de 

pescadores, de pessoas da empresa. Concluindo, Dra. Rosângela disse estar tranquila em saber que os 

arenitos e o canal serão preservados, e pediu uma atualização sobre o assunto na primeira reunião do 

CEMIT, em março de 2014. A Sra. Cristiana Dantas, da OAB, lembrou que na reunião passada, foi 

falado que a falta de saneamento estaria provocando um aumento no número de ataques. Perguntou se 

esse projeto de saneamento básico a ser realizado em parceria com a Compesa tem previsão de início. O 

Sr. Assis disse que na realidade o projeto já está em execução. Que primeiro estão fazendo uma varredura 

em todo o sistema já existente, depois vão ampliar os sistemas. A Dra. Rosângela passou para o próximo 

assunto, o chamamento público para a tela de proteção. Relembrou que a iniciativa foi do Instituto Praia 

Segura e que foram realizados dois experimentos, em parceria com a UFRPE, para se determinar as 

melhores malhas a serem utilizadas nas telas, inócuas ambientalmente; mas que resta realizar o terceiro 

experimento que é a colocação dessa tela em uma estrutura. Disse que primeiramente a tela foi pensada 

para o exercício de esportes náuticos, especialmente o surf. Que com todo o processo recente de 

participação do MPPE, a recomendado é que se pense numa tela para ampliação de espaços seguros para 

banhistas. Tentando atender essa recomendação, o CEMIT tem feito uma quantidade enorme de reuniões 

para coletar os dados para elaborar o chamamento público. Disse que os elementos que comporão esse 

chamamento público já foram acordados entre as pessoas que fizeram parte nessas discussões e nesse 

momento ele encontra-se em análise no setor jurídico da SDS. A Sra. Cristiana disse que o pessoal do 

IPS apresentou esse projeto na OAB, sendo o mesmo muito elogiado. Perguntou se continua a idéia de 

uma tele itinerante, quando é colocada e retirada, ou se houve alguma alteração. A Dra. Rosângela 

explicou que o chamamento público será feito para elaboração de uma tela experimental, que seja 

pequena, nos moldes da que foi pensada anteriormente, e que seja retirada com a frequência necessária 

para fazer a limpeza. Disse que o CEMIT se debruçou longamente sobre o assunto, já pensou em áreas, 

em tamanhos, e que está aguardando os trâmites jurídicos. A Sra. Cristiana questionou quanto aos avisos 

nas áreas de corrente de retorno. A Dra. Rosângela respondeu que os bombeiros poderiam falar sobre 

isso, tratando-se de uma sinalização intensiva, através das bandeirolas, que foram multiplicadas em 
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número importante e por conta disso, bastante visíveis ao público. Informou que dentre as recomendações 

feitas pelo MPPE existe uma pendência que é um plano de mídia, que envolve uma divulgação intensa 

sobre as praias, os perigos, os afogamentos, os incidentes com tubarões. Explicou que o CEMIT convidou 

um especialista no assunto, que já foi feita uma proposta e entregue ao Secretário. O Sr. Igor Trigueiro 

disse não entender porque ainda está se discutindo as telas já que existe expertise de modelos fracassados 

na Austrália e na África do Sul. Não entende por que o assunto veio como uma resposta quase que 

automática ao último incidente. Questionou o que mudou de lá pra cá. A Dra. Rosângela disse que 

muitas coisas mudaram, que não se pode comparar o que está sendo discutido aqui com as redes da 

Austrália e da África do Sul, porque lá são redes e pescam. Que o CEMIT tem se colocado radicalmente 

contra a idéia de colocação de redes de quaisquer natureza; o que está sendo proposto são telas que 

possuem uma malha pequena e que não interagem com o meio ambiente de maneira a matar quem quer 

que seja, o que tem custado ao CEMIT anos de vários experimentos. Que o colegiado do CEMIT não viu 

nenhum tipo de agressão ao meio ambiente na colocação de uma tela que fica na praia e que não interage 

com os tubarões ou com as tartarugas, e que além disso está se falando de um teste que pode não dar 

certo. O Sr. Igor perguntou ao Sr. Sérgio Murilo qual foi o impacto daqueles dois testes e lembrou que o 

mesmo esbravejou quando falou das exigências da PGE. O Sr. Sérgio Murilo apresentou-se e afirmou 

que o Instituto Praia Segura é a entidade que mais discutiu esse assunto em todos esses anos. Disse que o 

Instituto tem seguido o modelo de Hong-Kong, que não é um modelo fracassado, trata-se de um modelo 

exitoso, com alguns melhoramentos trazidos para discussão dentro do CEMIT, onde nunca houve um 

ataque dentro dessa área protegida em Hong-Kong, presumindo-se que os equipamentos são seguros. 

Disse que o projeto foi traduzido, mas nunca saiu do papel porque nunca teve financiamento para tal. Que 

foram feitos dois testes com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, tendo sido rejeitada a tela 

porque tinha 50 mm e aprisionou alguns peixinhos; No segundo teste a tela foi diminuída para 25mm, e 

nada aprisionou. Em sequência, em maio de 2013, o governador baixou um decreto determinando que 

todo convênio realizado com organizações do terceiro setor deve ser precedido de chamamento público. 

Disse achar importante que várias empresas apresentem seus projetos, que o IPS está pronto e apto para 

apresentar seu projeto, e que, independente de quem for executar, acredita na  proposta como mais um 

elemento a contribuir com o trabalho desenvolvido dentro do CEMIT. Finalizando, disse que a Faculdade 

Maurício de Nassau está disposta a dar bolsas de estudos aos bombeiros que queiram ingressar no curso 

de enfermagem para que eles possam estar dentro das ambulâncias para prestar o socorro e salvar vidas. 

O Sr. Igor falou da posição da Sea Shepperd com relação às telas, e disse não ter expertise em colocar 

rede ou tela no mar e ter funcionado para ambas as partes. Acha que deve ser pensado primeiramente em 

recuperação ambiental, pois acredita que a causa do ataque de tubarão é o dano ambiental. Em termos 

práticos, disse estar sempre disposto a discutir sobre qualquer tema, e colocou o Sea Shepperd à 

disposição para o que o CEMIT precisar. A Dra. Rosângela agradeceu as palavras do Igor Trigueiro e 

disse ter a mesma preocupação, que compartilha totalmente da sua opinião; que para pensarmos em 

recuperação ambiental, é preciso pensar nas fontes que podem oferecer recurso para que o meio ambiente 

seja preservado, que os impactos possam ser minimizados. Que a questão dos ataques é vista como defesa 

pública, mas é também uma questão de impacto ambiental, já que decorre dos vários impactos que foram 

gerados a partir dos grandes empreendimentos, mas que o CEMIT não pode ficar esperando que isso 

aconteça sem fazer outras ações para mitigar o número de incidentes. Que em nenhum momento deixa de 

considerar a questão dos ataques correlacionada aos impactos ambientais, mas que a discussão leva 

tempo. Dando continuidade, o Sr. Francisco Marcante apresentou-se e disse estar acompanhando a 

discussão sobre a tela de proteção. Acredita que havendo o chamamento público diversos projetos serão 

apresentados o que trará uma transparência maior. Acha que o teste será importante, já que a tela será 

testada num ambiente completamente diferente de Hong Kong. Ficou em dúvida quanto à ocorrência de 

ataques nos locais onde não existe correntes de retorno e quanto aos lugares onde as telas serão colocadas. 

A Dra. Rosângela explicou que as áreas onde existem essas correntes não são interditadas por decreto, 

mas existe uma sinalização intensiva para que as pessoas evitem esses locais por conta de perigos 

inerentes. Disse que se forem colocadas telas nas áreas com correntes de retorno haverá grandes 

problemas porque algumas correntes possuem uma velocidade grande, e as pessoas poderiam morrer 

presas às telas. Daí vem a importância do experimento, onde uma série de observações serão feitas. O Sr. 
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Jone Barradas apresentou-se como presidente da Associação Pernambucana de Kite surf. Perguntou se 

há possibilidade do colegiado fazer um estudo sobre viabilidade da liberação da prática de esportes 

náuticos numa praia de Candeias, num local onde ficam os recifes naturais. Informou que no local, há 

mais de dez anos, se pratica o kite surf e nunca houve um incidente. Disse haver encaminhado ao CEMIT 

um documento para que fosse analisada sua solicitação. A Dra. Rosângela respondeu que não existe nada 

que não possa ser discutido, que esse é um princípio do CEMIT, mas adiantou que essa questão 

envolvendo a área onde a prática de esportes náuticos é proibida por decreto, exige uma avaliação muito 

rigorosa por conta de todos os esportes náuticos envolvidos. Pessoalmente acredita ser perigoso abrir 

exceções e voltar atrás nas proibições que foram avanços do CEMIT ao longo do tempo. Disse que iria 

discutir o assunto e encaminhar a resposta ao documento que foi enviado. O Sr. Jones Barradas lembrou 

que a prática do surf foi liberada na praia de Zé Pequeno, baseada no fato de que nunca houve no local 

uma incidente com tubarão; enquanto que em Del Chifre, local bem próximo, já houve incidente. Sendo 

assim, pediu um estudo baseado em estatísticas na área em debate.  Dra. Rosângela disse que o assunto 

será discutido na próxima reunião ordinária do Comitê, mas que pessoalmente não vê com bons olhos a 

liberação da área. Dando continuidade, o Sr. Jonas explicou que a área que está sendo discutida fica bem 

próxima à foz do Rio Jaboatão, então, perguntou se não se sentem inseguros, já que a área de encontro do 

rio com o mar é considerada perigosa, onde espécies potencialmente agressivas podem estar habitando 

para alimentar-se. O Sr. Jones respondeu que naquele tipo de esporte o contato do corpo com a água é 

muito rápido, além de que o local é protegido por arrecifes, na maré seca. Disse que no local existem 

pescadores que vão até lá dentro com suas varas, com a água na cintura e que nunca houve incidente. A 

Sra. Fabiana, da Sec. Meio Ambiente de Jaboatão, disse acreditar que o risco existe e questionou de 

quem será a culpa se a  área for liberada e o incidente ocorrer. Disse que nesse caso a vítima será o 

tubarão e pediu que todos refletissem sobre o assunto. O Sr. Jones concordou que sempre haverá um 

culpado, mas disse acreditar que tudo deve ser feito baseado em estatística, por isso está solicitando o 

estudo, e agradeceu desde já a realização do mesmo. Em seguida, o Prof. Paulo Albuquerque, da 

UFRPE, disse que se houve a proibição, houve um estudo preliminar e todo estudo tem fundamentos 

científicos. Voltando à questão das telas, disse ter sido procurado pelo Instituto Praia Segura, e que, pela 

primeira vez, trabalhou numa estrutura para não capturar; falou das telas como um equipamento que 

requer muito conhecimento e que está trabalhando para acertar. O Cap. Helder, do  GBMar,  

complementou dizendo que é importante diferenciar o trecho de Barra de Jangada e o de Zé pequeno; 

primeiramente, porque Barra de Jangada é o trecho mais crítico, reconhecido pelos estudos realizados, por 

conta do canal. Disse concordar que um banhista ou um pescador com água na linha da cintura está muito 

mais exposto do que um praticante de kite surf, mas ressalta o risco maior para os iniciantes que se 

expõem mais que os já profissionais. Finalmente, a Dra. Rosângela chegou ao último ponto da pauta, o 

Workshop Internacional. Informou que, atendendo à recomendação dos Ministérios Públicos Estadual e 

Federal, o CEMIT estará realizando o V Workshop Internacional sobre Ataques de Tubarão, entre os dias 

02 e 04 de abril, no salão nobre da UFRPE, evento aberto ao público, com vários especialistas no assunto. 

Disse que o CEMIT, ao longo de sua história, já realizou quatro Workshops nos quais estiveram presentes 

especialistas da Austrália, África do Sul e Estados Unidos, sendo este último o país que tem o maior 

número de incidentes e que abriga o ISAF, o arquivo internacional sobre incidentes com tubarões. Disse 

que haverá nessa versão duas novidades: uma delas é uma sessão sobre temas de direito, sobre 

responsabilidade civil, responsabilidade objetiva do Estado, comparação desse tipo de procedimento com 

o que acontece em outros países; a outra é um dia inteiro de questões médico-legais. Finalizando, 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião........................ 

 

 3 - Encaminhamentos: 

i. Acompanhar o trâmite do plano de mídia encaminhado ao Palácio; 

ii. Finalizar o Termo de Referência do Projeto das Telas; 

iii. Acompanhar a revisão do protocolo de atendimento dos pacientes socorridos 

pelo Corpo de Bombeiros.   


