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10 de novembro de 2024. 
 
 As instituições da sociedade civil e empresas de Mergulho Recreativo brasileiras que 
firmam a presente vêm respeitosamente à presença de Vossas Senhorias para, por um lado, 
expressar nosso integral apoio à proposta co-patrocinada pelo Brasil para a inclusão das 
espécies de tubarões-martelo e raias de água doce no Apêndice II da Convenção CITES, e por 
outro solicitar o apoio formal do Brasil à proposta de inclusão, no mesmo Apêndice, dos 
tubarões da família Carcharinidae, apresentada pelo Panamá e 14 outros países co-
patrocinadores, a ser votada na próxima Conferência das Partes da mencionada Convenção, 
que se realizará na Cidade do Panamá em novembro próximo. 
 
 A situação global precária de muitas espécies de tubarões, vitimados pela sobrepesca e 
pelo tráfico internacional voltado às barbatanas, é bastante conhecida, bem como a 
importância da conservação dos mesmos para a manutenção de ecossistemas marinhos 
saudáveis. No caso específico dos tubarões-martelo e dos Carcharinidae, trata-se de uma gama 
de espécies de tubarões que, ademais de sua importância ecológica enquanto predadores de 
topo de cadeia, possuem imenso valor para a geração de emprego e renda em comunidades 
costeiras ao redor do planeta através de seu uso não-extrativo pelo Mergulho Recreativo. 
 
 Ainda que no Brasil o mergulho com tubarões seja muito limitado pelo desaparecimento 
sistemático desses animais de nossas águas, fruto de uma sobrepesca continuada durante 
décadas, não apenas temos esperança em que essa situação se reverta com medidas 
adequadas de conservação, como ainda queremos ser solidários com essas comunidades de 
outros países – a imensa maioria países em desenvolvimento – nas quais a presença dos 
tubarões-martelo e dos Carcharinidae constitui elemento central de uma Economia sustentável. 



 
 O Brasil, como protagonista respeitado na CITES e signatário do MoU sobre Conservação 
dos Tubarões da Convenção de Espécies Migratórias, tem papel relevante a cumprir nesta 
próxima CoP e seu apoio à proposta pode ser decisivo, pelo que esperamos de V. S. e dest[} 
[Secretaria/Ministério] a acolhida de nossa solicitação de apoio integral à proposta em tela. 
 
 Desde já gratos pela atenção, e na certeza de sua consideração, enviamos nossas 
 
 
    Atenciosas Saudações, 
 
 
 
Divers for Sharks – Mergulhadores pelos Tubarões 
Paulo Guilherme Alves Cavalcanti 
info@diversforsharks.com.br  
 
Fundação PADI AWARE 
Fernando Martins 
fernando.martins@padiaware.org  
 
Instituto Brasileiro de Conservação da Natureza – 
IBRACON 
Nalu Beatriz Machado 
instituto.ibracon@gmail.com  
 
Instituto Baleia Jubarte 
Eduardo Freitas Moraes de Camargo 
eduardo.camargo@baleiajubarte.org.br  
 
Instituto Augusto Carneiro 
Kathia Vasconcellos Monteiro 
instacarneiro@gmail.com 
 
Sociedade de Pesquisa em Vida Silvestre e Educação 
Ambiental – SPVS 
Clovis Ricardo S. Borges 
clovis@spvs.org.br  
 
Projeto Baleia à Vista 
Julio Cardoso 
projetobaleiaavista@gmail.com  
 
Instituto Anjos do Mar Brasil 
Marcelo A. Ulysséa 
executivo@anjosdomar.org  
 
Instituto BiomaBrasil 
Clemente Coelho Jr. 
instituto.biomabrasil@gmail.com 

 
Sea Shepherd Brasil 
Nathalie Gil 
nathalie@seashepherd.org.br 
 
World Animal Protection – Brasil 
Julia Daumas Trevisan 
JuliaTrevisan@worldanimalprotection.org.br  
 
Koka Sub Dive Center 
Maurício Prattes 
maurix@kokasub.com.br 
 
BRSUB 
Armando Assencio 
armando@brsub.com.br 
 
BARRACUDA CABO FRIO - Escola e Operadora de 
Mergulho 
Marcio Bastos Moreira 
mergulho@barracudacabofrio.com 
 
Atlantis Divers 
Daniel Muller 
daniel@atlantisdivers.com.br 
 
Aquamaster Dive Resort PADI 
Welington Vieira 
aquamaster@aquamaster.com.br 
 
Scuba Point 
Ricardo “Lalo” Meurer 
lalo@scubapoint.com.br 
 
Mar Sub Dive Center 
contato@marsubsantos.com.br 
 
Planeta Mergulho  



Niara Cabrera Faria 
planetamergulho@planetamergulho.com.br  
 
Omnimare Turismo 
Pedro Paulo Orabona 
pedropaulo@omnimare.com.br 
 
Aquáticos Centro de Mergulho 
Fernando Clark 
fernando@aquaticos.com.br 
 
Apecatu Expedições - Abrolhos  
Thomas Bonelli 
apecatu@apecatuexpedicoes.com.br  
 
Bahia Scuba  
Gilson Galvão 
bahiascuba@bahiascuba.com.br  
 
 Paraíso Sub - Escola de Mergulho 
Luciana Tempesta Maldonado Costa 
lumaldonado00@yahoo.com.br  
 
Aloha Dive 
Mariana Mussi Ingles 
alohadivebr@gmail.com  
 
Centro de Mergulho Amigos do Joe 
Tatiana Taemi Seki 
amigosdojoe@amigosdojoe.com.br  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


