Fundação Projeto Tamar

Promover a recuperação das tartarugas marinhas, desenvolvendo ações de pesquisa,
conservação e inclusão social é a missão da Fundação Projeto Tamar, entidade privada sem
fins lucrativos, que atua no litoral brasileiro desde a década de 80.
Atualmente está presente em 23 localidades, no litoral e ilhas oceânicas dos estados do Rio
Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e
Santa Catarina. Atua em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso das cinco
espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta),
tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva
(Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea).
Nesses locais, desenvolve ações de pesquisa, manejo e proteção das espécies, além de
atividades de envolvimento comunitário, inclusão social, sensibilização e educação ambiental,
valorização da cultura local e geração de oportunidades de trabalho e renda. E está diretamente
envolvida em 84% das ações previstas pelo Plano Nacional de Ação para a Conservação das
Tartarugas Marinhas no Brasil do ICMBio/MMA.
A cada temporada de desova, são protegidos cerca de 25 mil ninhos e, com tantos anos de
atuação, a Fundação Projeto Tamar consegue ver os resultados do seu trabalho cada vez mais.
Estudos científicos, com mais de 15 anos de análise de dados, felizmente apontam uma
recuperação das populações de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil.
O sucesso na proteção desses animais deve-se não só ao desenvolvimento do trabalho de
manejo e pesquisa, mas também ao apoio da sociedade e, principalmente, ao envolvimento das
comunidades costeiras. A partir da criação de diferentes alternativas de trabalho, renda e
oportunidades de capacitação e profissionalização, as populações locais, onde a Fundação
Projeto Tamar atua, deixaram de explorar as tartarugas para serem aliadas das ações de
conservação.
Apesar dos resultados positivos, as cinco espécies ainda estão classificadas como ameaçadas
de extinção nas listas nacional (ICMBio/MMA) e internacional (IUCN- União Internacional para a
Conservação da Natureza). Por isso, a continuidade das ações de proteção é fundamental.

A Fundação Projeto Tamar conta com parcerias de instituições nacionais e internacionais, mas
investe, principalmente, na geração de recursos próprios para garantir a sustentabilidade e
governança da instituição a longo prazo. Portanto, todo valor arrecadado nos Centros de
Visitantes, lojas, restaurante e confecções de produtos Tamar é revertido para ações de
conservação das tartarugas marinhas. Esse conjunto de atividades criou um ciclo socioprodutivo
de base comunitária, que envolve diretamente as comunidades no processo e valoriza as
potencialidades e características de cada local. A estratégia gera valor compartilhado e, portanto,
benefícios econômicos, sociais e ambientais. Evidenciando assim, que a tartaruga marinha é
muito mais valiosa viva do que morta.

Para mais informações: fundação_projetotamar@tamar.org.br

