
 

 

 

                                     

CCoommiittêê  EEssttaadduuaall  ddee  MMoonniittoorraammeennttoo    

ddee  IInncciiddeenntteess  ccoomm  TTuubbaarrõõeess  

  

73ª Sessão ordinária  

17 de abril de 2012 

 

Ajuda-Memória de Reunião 

 

 

 

1- Abertura 

 

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

Membros efetivos:  

 Fábio Hazin (UFRPE); 

 Luciana Ferreira (UFRPE); 

 André Afonso (UFRPE); 

 Alexandre Carvalho (IOPE); 

 Ana Paula Leite (IOPE); 

 Osman Crespo (IOPE); 

 Mônica Souza (IOPE); 

 Claudia Mattos (CEMIT/SDS); 

 Cel. BM Helder Silva (GBMAR/CBMPE); 

 Maj. Ferraz (GBMAR/CBMPE); 

 Sandra Santos (GGPOC); 

 Assis Lacerda (CPRH/SECTMA). 

 

Membros convidados: 

 Lourielson P. Dos Santos (MPF/PR/PE); 

 Sérgio Murilo (Instituto Praia Segura de Educ. Ambiental); 

 Rômulo Bastos (                             “                                   ); 

 Rubem Amorim (Prefeitura de Olinda); 

 Núbia Chaves Guerra (Prefeitura de Jaboatão); 

  Ricardo Silva (Prefeitura do Cabo); 

 Geraldo Cavalcanti (ABF/ANS/FPS); 

 André Luis (ASO); 

 Flavio Ferreira (Comércio Surf); 

 Ricardo Phebo (Designer gráfico); 

 Rita Mascarenhas (Associação Guajiru); 

 Igor Trigueiro (Instituto Sea Shepherd Brasil); 

 Élida Carvalho(                   “                         ); 

 Pryscilla Lima(                    “                         ); 

 Zezito Barbosa (Visitante da Austrália); 

 Roberta Mayanah (             “                ). 

 

 

 

 

 



2- Escolha do Relator. 

 

Como relatora foi escolhida a Sra. Cláudia Mattos, Secretária Executiva do CEMIT, com o apoio 

do Presidente, Prof. Fábio Hazin. 

 

 

3- Encaminhamentos da 73 ª reunião : 

 

  O Prof. Fábio Hazin abriu a 73ª reunião do Comitê, dando as boas vindas aos presentes e 

informando que aquela era a sua última reunião como Presidente do CEMIT, posição que havia ocupado 

desde a sua criação, em 2004, por indicação da Secretaria de Defesa Social. Na sequência, releu um 

trecho da ata da reunião do dia 13/12, na qual afirmava que o seu segundo mandato de 4 anos se 

encerraria no dia 20 de maio daquele ano e que, por essa razão, no dia 17 de fevereiro havia encaminhado 

um oficio ao Dr. Wilson Damásio, Secretário da SDS, informando sobre a necessária mudança da 

presidência do CEMIT. Alertou, portanto, que na próxima reunião do Comitê o primeiro item de pauta 

deveria ser a nomeação do seu novo presidente. Afirmou, em seguida que se orgulhava em constatar que 

até aquele momento todas as reuniões do Comitê haviam sido abertas ao público e que tudo havia sempre 

sido discutido de forma aberta, democrática e transparente. Na sequência, como havia uma jornalista 

filmando a reunião, o Prof. Fábio perguntou se todos os presentes estavam de acordo que a reunião fosse 

filmada, tendo em vista o direito de imagem, não tendo sido registrada nenhuma oposição. Como 

ninguém se opôs, o Prof. Fábio informou à jornalista que a gravação seria autorizada, solicitando, 

contudo, que a mesma se identificasse. A Sra. Roberta se identificou, então, como jornalista free lancer, 

explicando que estava participando da reunião para entender o rumo que estava sendo dada às telas de 

proteção, em razão da sua importância não apenas com relação aos surfistas, mas à população em geral.  

Passando para outro assunto, o Prof. Fábio informou que infelizmente vinha sofrendo diversos 

ataques nas redes sociais, os quais denegriam a sua honra e difamavam o seu trabalho, ressaltando que, 

embora as críticas fossem sempre bem vindas, aquele tipo de atitude criminosa em nada contribuía para 

fortalecer os trabalhos do Comitê. Disse, ainda, que não iria discutir o que estava circulando em alguns 

sites, já que tal questão não caberia ser discutida naquela reunião, uma vez que demandava providências 

judiciais, de natureza civil e criminal, as quais já estavam sendo tomadas.  

Com relação ao Propesca, que defendia a captura e morte dos tubarões, também conhecido como 

Movimento P5, perguntou se a Secretaria do CEMIT havia recebido alguma informação oficial do 

movimento, ao que a Sra. Claudia informou que até aquele momento não havia recebido nada. O Prof. 

Fábio afirmou, então, que considerava lamentável que aquele movimento defendesse a matança dos 

animais, uma vez que isso não resolveria o problema, e que não se fizesse presente naquele fórum para 

defender as suas posições.  

Prosseguindo, o Prof. Fábio fez uma breve apresentação do trabalho de pesquisa e monitoramento 

que vinha sendo realizado pelo CEMIT, ressaltando que havia no passado, nas dependências da UFRPE, 



durante uma manhã inteira, realizado uma apresentação similar ao Sr. Ênio Regis (Biela) e a outras 

pessoas que integravam aquele movimento, não sendo, portanto, por falta de informação que os mesmos 

estavam adotando tal atitude.  

Na sequência, o Sr. Ricardo Phebo, representando o Sr. Artur Tavares, médico do SUS, 

questionou sobre as ações do CEMIT em Olinda e sobre o possível aumento da aproximação de tubarões 

ocasionado pela construção do Porto do Recife. O Prof. Fábio respondeu, então, que a grande maioria 

dos ataques havia ocorrido entre Piedade e Boa Viagem e que a construção do Porto do Recife, portanto, 

não parecia haver contribuído historicamente para o aumento da incidência de ataques em Olinda. 

Explicou, nesse contexto, que a existência de um porto apenas não era um fator determinante para a 

ocorrência de ataques, embora constituísse um elemento importante quando em associação com outros, a 

exemplo das praias do Recife, onde incidia uma combinação de fatores, como a existência do Matadouro, 

já fechado, a proximidade da foz do Rio Jaboatão, a presença do canal exatamente na desembocadura do 

rio, entre outros.  

Passando às ações de Vigilância e Fiscalização, o Prof. Fábio passou a palavra ao Cel. Hélder 

que afirmou vir enfrentando muita dificuldade na fiscalização da prática do surf em áreas proibidas, 

principalmente depois de matéria publicada em jornal do dia 29 de fevereiro daquele ano, cuja manchete 

dizia “Surf será liberado em Boa Viagem”. Informou, ainda, que existia um grupo nas redes sociais 

chamando para um ato, a ser realizado dia 21 de abril próximo, chamado de “Surf Suicida” e que o Corpo 

de Bombeiros Militar continuava fiscalizando todos os dias. O Prof. Fábio pediu, então, que não se 

deixasse de registrar em ata aquele ato de desobediência ao decreto, embora não coubesse ao Cemit 

deliberar sobre a lei ou seu cumprimento.  

O Sr. Ricardo Phebo disse, então, que achava a fiscalização falha e que, em consequência, ainda 

existia muitas pessoas surfando em áreas de risco, razão pela qual esperava que a fiscalização fosse mais 

rígida.  

Na sequência, o Sr. Flavio Ferreira argumentou que a apreensão de pranchas não resolveria o 

problema, sendo importante que se trocassem experiências com pessoas de outros lugares que também 

lidavam com o problema de ataques de tubarão, a exemplo da Austrália. Por fim, reconheceu a 

importância do trabalho desenvolvido pelo Prof. Fábio Hazin na presidência do CEMIT.  

Em seguida, o Sr. Geraldo informou que havia começado a vir às reuniões no ano passado e, que, 

desde então havia conseguido, por meio de um abaixo-assinado por muitos surfistas, a liberação de surf 

em Zé Pequeno e em Itapuama. Disse, também, que todos ali estavam cientes do trabalho realizado pelo 

Comitê e que se existiam dúvidas, elas deveriam ser tratadas nessas reuniões. Quanto à fiscalização, 

concordava que as mesmas vinham falhando e que precisavam, portanto, ser mais rigorosas. Por fim, 

registrou a sua posição contrária ao manifesto intitulado de P5. 

O Sr. Zezito apresentou-se, então, afirmando que morava na Austrália e que lá ninguém ia contra 

um decreto. Informou, por exemplo, que em alguns locais existia um sistema de alarme sonoro para que 



todos saíssem da água por 30 minutos, podendo voltar à água depois desse período, o qual era respeitado 

por todos. Disse, também, que o surf era liberado, até mesmo pela questão do turismo na região. Concluiu 

dizendo que a solução do problema era a educação. 

 O Sr. Mauro, morador de Olinda, disse que quando o surf naquela área era proibido havia 

sempre a presença dos bombeiros, que viam os surfistas como marginais, e que estava preocupado com o 

fato de aparentemente não haver mais fiscalização, após a praia de Zé Pequeno ter sido liberada para a 

prática do surf.  

O Cel. Helder questionou, então, qual seria a finalidade dos bombeiros fiscalizarem aquela área, 

já que a mesma estava liberada, informando que existiam, contudo, dois postos fixos de guarda-vidas no 

local.  

Na sequência, o Sr. Igor Trigueiro, do Instituto Sea Shepherd Brasil, ressaltou a proposta do 

Instituto de moratória da pesca, não só de todas as espécies de tubarão, como dos demais 

elasmobrânquios. Disse, também, que embora existisse uma maior incidência de tubarões-tigre, por conta 

do Porto de SUAPE, as medidas adotadas precisavam levar em conta que se estava lidando com espécies 

ameaçadas de extinção, as quais vinham sendo capturadas em todo mundo em números superiores a 100 

milhões por ano. Opinou, então, que o efetivo do CBMPE não era suficiente para fiscalizar toda a orla de 

Pernambuco e proibir os surfistas de entrarem na água, devido a extensão da área a ser monitorada, 

sugerindo a instalação de mais câmeras de monitoramento na orla. Continuando, afirmou que na Austrália 

existia uma pulseira sônica usada para repelir os tubarões, o que, embora não impedisse o ataque, poderia 

contribuir para reduzir o nível de risco de ataques. 

Na sequência, o Sr. Alexandre Carvalho, representante do Instituto Oceanário de Pernambuco 

(IOPE), ressaltou que o IOPE era uma organização não governamental que desde 1999 desenvolvia 

trabalhos de pesquisa e educação ambiental junto com a UFRPE e outras Universidades. Quanto ao 

movimento PROPESCA/ P5, disse que mesmo divergindo em opinião e posicionamento era necessário se 

respeitar a todos e que aquele tipo de atitude, portanto, entristecia muito o trabalho de todos os 

profissionais que estavam engajados na busca de uma solução, a qual envolvia questões complexas, como 

o emocional das vitimas, o meio ambiente e a sua preservação, e, principalmente, a necessidade de 

desmistificação desse animal. Disse que era natural de Olinda e praticante do surf e que ficava muito 

preocupado, portanto, quando pessoas que se diziam surfistas instigavam a matança de tubarões, como 

mostrava, inclusive, a logomarca do movimento com um surfista na prancha, com um arpão. Finalizou a 

sua fala fazendo uma crítica ao Sr. Mauro, representante de uma associação de surfistas de Olinda, que 

vinha, segundo o mesmo, alimentando aquele movimento e incitando jovens a entrarem no mar, numa 

atitude irresponsável e equivocada. Por fim, solicitou que ficasse registrado que todos os cidadãos podem 

ter acesso à documentação do IOPE, cuja sede estava localizada na Pró-reitoria de Extensão da UFRPE.  

O Sr. Assis Lacerda, representante da CPRH, lembrou, então, que o Comitê era de interesse do 

Estado para controlar uma área de lazer na Região Metropolitana do Recife e que era preciso aprender a 



conviver com a presença dos tubarões na nossa orla. Ressaltou, em seguida, que durante os quatro 

workshops internacionais realizados havia se reiterado o fato de não existir uma única razão que pudesse 

explicar a ocorrência dos ataques, embora o processo de metropolização, ou seja, o crescimento urbano 

não planejado, fosse certamente um dos fatores contributivos. Disse, assim, que era preciso se usar de 

bom senso nas ações adotadas, principalmente nos finais de semana, uma vez que não era possível se 

proteger todas as áreas do litoral, principalmente nos finais de semana e feriados.  

O Sr. André insistiu, então, na necessidade de se intensificar as ações de educação, concordando 

que a apreensão de pranchas não iria resolver o problema. Disse que o mais importante era, portanto, 

buscar uma aproximação dos surfistas, para conscientizá-los da necessidade de se aprender a conviver 

com o tubarão. Sugeriu, também, a extensão da área de pesquisa e monitoramento mais para o norte, de 

forma a incluir Olinda e Paulista.  

O Prof. Fábio explicou, então, que o convênio era dividido em duas partes, pesquisa/ 

monitoramento e educação e que o esforço dispendido nas ações de educação havia sido imenso, com 

mais de um milhão de exemplares de material educativo (folders, panfletos, etc) já tendo sido 

distribuídos, não havendo nada parecido em canto nenhum do mundo. Com relação à pesquisa na praia de 

Del Chifre, área norte, disse que para realizar tal ação seria necessário mais um terceiro barco, o que 

tornaria a operação complicada e onerosa demais, aspecto agravado pela falta de segurança na área, uma 

vez que os materiais de pesca lá lançados em operações passadas haviam sido sempre roubados.  

A Sra. Claudia pediu, em seguida, a palavra para informar que a prestação de contas do Instituto 

Oceanário era sempre submetida à aprovação da Procuradoria Geral do Estado, a qual era sempre muito 

rigorosa na sua avaliação, de forma que se houvesse qualquer irregularidade o convênio não seria 

aprovado. Assim, o fato do convênio já se encontrar em sua sétima edição era a maior evidência da lisura 

de todo processo. Falou, também, que apesar do Estado trabalhar arduamente para prestar um bom 

serviço ao cidadão, era impossível fiscalizar todas as praias, sendo, portanto, necessário contar com a 

colaboração da sociedade, pondo em prática as informações repassadas pelo trabalho de Educação 

Ambiental.  

Na sequência, o Maj. Ferraz falou sobre o trabalho desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros 

Militar, enfatizando que, além da preocupação com os incidentes de ataques de tubarão, a corporação 

tinha muitas outras preocupações como os afogamentos, o trabalho de prevenção nos estádios de futebol, 

os resgates, enfim, entre muitas outras demandas, além de ressaltar que os atendimentos de emergência 

constituíam a prioridade da organização e não a fiscalização. Informou, por fim, que, por ano, ocorria 

uma média de 290 mortes por afogamento, sendo esse tipo de acidente, portanto, muito mais grave do que 

os ataques de tubarão.  

Dando continuidade, o Cel. Helder informou que não existiam postos fixos em Itapuama e que o 

trabalho no local era feito em parceria com a Prefeitura. Já em Olinda, informou que existiam dois postos 

fixos e um móvel (com embarcação) e que não havia fiscalização em áreas onde a prática de esportes 



náuticos era permitida por não ser necessária. Opinou, ainda, que a preocupação com a questão ambiental 

era de grande importância e que somente o policiamento não resolveria o problema, ressaltando também, 

nesse sentido, a relevância do trabalho de educação.  

Em seguida, o Sr. Alexandre Carvalho falou do trabalho de levantamento das placas, realizado 

pelo Instituto Oceanário de Pernambuco, que seria mostrado, na sequência, em slides. Informou, também, 

em relação ao tema, que nos dias 12 e 13 de abril, as placas localizadas nas áreas onde a prática de 

esportes náuticos havia sido liberada já haviam sido retiradas. Quanto às ações de educação ambiental, 

relatou o trabalho desenvolvido junto às prefeituras e escolas particulares, enfatizando, contudo, que a 

prioridade das ações do IOPE era a escola pública, tanto municipal como estadual. Informou, também, 

que existiam, devidamente registradas no IOPE, 1.538 ações de educação ambiental realizadas desde 

setembro de 2004, o que resultava em uma média de 17,4 ações por mês, ao longo dos últimos 8 anos. Em 

seguida, o Sr. Alexandre passou a palavra à Sra. Ana Paula, que procedeu, então, à apresentação, em 

power-point, do trabalho de levantamento das placas. Uma vez finalizada a apresentação, o Prof. Fábio 

pediu que o Maj. Ferraz enviasse ao IOPE a imagem da nova placa, bem como suas dimensões, para que 

a avaliação da mesma pudesse constar como item de pauta na próxima reunião do Comitê. Em seguida, 

ainda sobre as ações de educação ambiental, o Sr. Alexandre passou às mãos da Secretária Executiva do 

Comitê, a Sra. Claudia Mattos, a relação das atividades realizadas pelo IOPE, do dia 16 de fevereiro até 

aquela data, destacando que há 35 dias vinha sendo efetuada a abordagem de banhistas em situação de 

risco, de forma bastante educativa. Disse, ainda, que o IOPE vinha percebendo uma grande queda no 

número de pessoas em situação de risco, tanto em Boa Viagem como no Pina, mas que nas proximidades 

da igrejinha de Piedade, ao contrário, havia sido registrado um aumento expressivo de pessoas nessa 

situação. Por fim, comentou que existiam ações do IOPE programadas para o dia 21 de abril, em frente ao 

Edifício Acaiaca e que estava preocupado com a segurança dos educadores, uma vez que naquele mesmo 

dia estava programado um protesto do Movimento Propesca. O Prof. Fábio abriu, então, a discussão para 

os membros do CEMIT opinarem se seria prudente a realização do evento planejado pelo IOPE, com a 

opinião prevalecente tendo sido a de que a atividade deveria, sim, acontecer.  

Na sequência, o Prof. Fábio passou a palavra para o Sr. Assis Lacerda, da Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente, para que explanasse as ações desenvolvidas em relação à recuperação ambiental. O Sr. 

Assis Lacerda informou, então, que a principal novidade era o desenvolvimento pela SEMA, juntamente 

com as prefeituras de Jaboatão, Recife, Olinda e Paulista, de um trabalho de recuperação da orla, o qual 

incluía o engordamento da praias com areia, em todo o trecho prejudicado pela erosão marinha. Informou, 

nesse sentido, que uma primeira audiência pública do projeto EIA/RIMA já havia ocorrido e que haveria 

ainda outras reuniões, de forma que o projeto ainda poderia ser modificado. Informou, também, que 

qualquer pessoa que quisesse saber mais sobre o assunto poderia procurar a SEMA- Secretaria Estadual 

do Meio Ambiente, que era a executora do projeto, ou o ITEP, que havia feito o estudo ambiental. Disse, 

ainda, que as atividades previstas no projeto deveriam se iniciar por Jaboatão dos Guararapes, no prazo de 



40 dias. O Prof. Fábio Hazin comentou, então, sobre a possível influência do engordamento das praias 

na morfologia do canal e, consequentemente, no risco de ataques de tubarão. O Sr. Assis explicou que 

com o engordamento haveria um aumento na quantidade de praias recuperadas trazendo um aumento na 

quantidade de pessoas nessas praias, seguindo a lógica de metropolização. Quanto ao canal, explicou que 

não deveria haver alteração.  

Dando seguimento à reunião, o Prof. Fábio passou ao ponto da agenda relativo ás Telas de 

Proteção, cedendo a palavra ao Sr. Sérgio Murilo que iniciou a sua fala apresentando-se como um ex-

surfista e afirmando que, como tal, esperava que a imagem do surfista fosse melhor cuidada, uma vez que 

atitudes como as que estavam circulando nas redes sociais só contribuíam para denegrir a imagem desse 

esporte. Deixou claro que tudo o que estavam falando, sobre o seu nome ou sobre o nome do Instituto 

Praia Segura, teria que ser provado, ou do contrário seriam tomadas as medidas judiciais cabíveis. Na 

sequência, fez um resumo da proposta inicial de instalação e monitoramento das telas de proteção contra 

ataques de tubarão, informando que naquele momento o Instituto Praia Segura estava trabalhando para 

cumprir com todas as cotas solicitadas pela Gerência de Convênios da SDS. Quanto à responsabilidade 

por algum incidente que viesse a ocorrer dentro das telas, afirmou que o seu entendimento era o de que a 

mesma deveria recair tanto sobre o Instituto, como sobre o Governo do Estado. O Sr. Assis sugeriu, 

então, que o Instituto desse entrada no processo também na CPRH, além do IBAMA, de forma a permitir 

uma discussão em conjunto. Relembrou, por fim, uma discussão na qual o procurador federal, Dr. Marcos 

Costa, havia alertado que a responsabilidade por qualquer incidente relacionado à instalação da tela seria 

do Poder Público, fosse ele Municipal, Estadual ou Federal.  

Não havendo mais intervenções ou assuntos a tratar, o Prof. Fábio agradeceu a presença de todos 

e declarou a reunião encerrada......................................................................................................................... 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


