
O Aplicativo Projeto Tamar possibilita visitação guiada

Quem chega aos centros de visitantes da Fundação Projeto do Tamar já
pode ter auxílio de uma espécie de “guia virtual”. O Aplicativo Projeto Tamar é
um instrumento que possibilita maior acessibilidade e sensibilização ambiental
para os visitantes. Por meio dele, as pessoas podem fazer visitas guiadas, ter
acesso a informações sobre as tartarugas marinhas, além de conferir as
programações e notícias relacionadas à Fundação Projeto Tamar. O aplicativo
foi desenvolvido pela Net Sênior e está disponível para sistema Android.

De férias com a família em Praia do Forte, a turista de Belo Horizonte
Sabrina Prado Vidal visitou pela primeira vez o centro de visitantes da
Fundação Projeto Tamar e aproveitou para usar o aplicativo: “Baixamos ele na
entrada do Tamar e foi super fácil de utilizar. É bem intuitivo, com um mapa
que mostra os pontos para guiar a visita. Assim, a medida que andávamos era
só apertar o play em cada estação e escutar a explicação pelo celular,
exatamente como se tivesse um guia, porém com toda a segurança
necessária”. Em tempos de pandemia, o app garante que as pessoas tenham
um guia eletrônico durante a visita, atendendo assim os protocolos sanitários
de segurança.

Para o coordenador dos centros de visitantes, Gonzalo Rostan, “para
quem deseja fazer uma visita autoguiada, o aplicativo é uma mão na roda. Foi
criado um roteiro com os principais temas dos centros, basta segui-lo, ouvir as
explicações e ver as imagens e vídeos”. O app possibilita também a reserva de
vagas para atividades especiais, venda antecipada de ingressos e o
planejamento para visitas em grupos.

Essa é mais uma forma de aproximar os visitantes e admiradores da
Fundação Projeto Tamar, reconhecida internacionalmente como uma das mais
bem sucedidas experiências de conservação marinha e que conta com o
patrocínio da Petrobras desde 1982. O aplicativo pode ser baixado através da
Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.tamar.app)

Sobre o Projeto Tamar: O Projeto Tamar começou a proteger as
tartarugas marinhas no Brasil em 1980. A Fundação Projeto Tamar executa a
maior parte das ações descritas no Plano de Ação Nacional para a
Conservação das Tartarugas Marinhas (PAN). A Petrobras é a patrocinadora
oficial do Projeto Tamar/Fundação Pró-Tamar, por meio do Programa
Petrobras Socioambiental. O 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). O
projeto protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 23



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, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina.


