Ações de Pesquisa e Conservação do Projeto Tamar/Fundação
Pró-Tamar em tempos de COVID-19
O Projeto Tamar surgiu há 40 anos com um sonho de estudantes e uma desafiadora
missão: proteger as tartarugas marinhas e promover o crescimento e a recuperação das
populações que utilizam as praias e os mares do Brasil.
Um dos momentos mais importantes do ciclo de vida das tartarugas é o período
reprodutivo, que ocorre entre os meses de setembro a março. Durante a temporada
2019/2020, a ação do Projeto Tamar possibilitou o registro da marca de 40 milhões de
tartarugas marinhas devolvidas ao mar, resultado do trabalho desenvolvido ao longo de
destas décadas. Além disso, nossa presença nas principais áreas de desova de tartarugas
marinhas no Brasil protegeu 23.896 ninhos e possibilitará o nascimento de cerca 1,5
milhão de filhotes.
Nossas ações de pesquisa e conservação só são possíveis graças ao apoio de nossos
parceiros, da Petrobras- nossa patrocinadora oficial- e de iniciativas de arrecadação
promovidas através dos Centros de Visitantes e das lojas Tamar. Toda renda é aplicada na
conservação das tartarugas marinhas.
Devido à pandemia causada pelo Covid-19, as atividades de monitoramento realizadas
pelo Projeto Tamar/Fundação Pró-Tamar foram temporariamente suspensas. Apenas os
ninhos transferidos para os cercados de incubação ao longo da temporada estão sendo
acompanhados para que os filhotes recebam o auxílio necessário para chegar ao mar.
A redução das atividades visa a proteção da saúde das pessoas e a otimização dos recursos.
Além disso, torna-se obrigatória em função do fechamento de todos os nossos Centros de
Visitantes e lojas.
O conhecimento adquirido ao longo de quatro décadas, além dos trabalhos de educação e
sensibilização nas comunidades costeiras onde atuamos, nesse momento é essencial para
acreditarmos que essa interrupção de atividades não colocará em risco todo nosso esforço.
Ainda há muitos ninhos nas praias, teremos muitos filhotes nascendo nos próximos dias,
que chegarão ao mar sem interferências humanas.
Esperamos em breve voltar a cuidar das tartarugas e pessoas que se dedicam a
protegê-las!
A Fundação Pró-Tamar executa a maior parte das ações descritas no PAN - Plano de Ação
Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas no Brasil do ICMBio/MMA. A
Petrobras é a patrocinadora oficial do Projeto TAMAR-Fundação Pró-TAMAR, por meio do
Programa Petrobras Socioambiental. O Projeto TAMAR trabalha na pesquisa, proteção e
manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no país, todas ameaçadas
de extinção: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys
imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e
tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias
e está presente em 26 localidades, em áreas de alimentação, desova, crescimento e
descanso das tartarugas marinhas, no litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia,
Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São
Paulo e Santa Catarina.

