
 
 

Pesquisadores comemoram marca inédita para a conservação das 
tartarugas marinhas no Brasil 

A soltura simbólica do "Filhote 20 Milhões", evento patrocinado pela Petrobras, 
contou com a participação de muita gente bacana: músicos, amigos, 
pesquisadores e pessoas que de todas as formas ajudam a proteger as 
tartarugas marinhas. Aconteceu na Praia do Forte-BA (27/02), onde está o 
centro de visitação, sede nacional do Projeto, e foi seguida de um evento 
musical com grandes artistas como Ricardo Chaves, Gerônimo, Saulo, Luciano 
Calazans, Ana Mametto e muitos outros.  

A importância de eventos como este é chamar a atenção da sociedade para 
algo que é responsabilidade de todos nós: cuidar das tartarugas marinhas, dos 
oceanos e do meio ambiente, explica o coordenador nacional e um dos 
fundadores do Projeto Tamar, oceanógrafo Guy Marcovaldi. Aos 35 anos, com 
20 milhões de filhotes no mar, os pesquisadores estão felizes, pois uma nova 
geração de tartarugas marinhas nasceu no Brasil e já está a repovoar nossas 
praias.  

Cerca de 1.000 pessoas participaram do dia de comemorações, se 
emocionaram na praia com a soltura especial e depois dançaram e cantaram 
ao som de apresentações cativantes, de alegria contagiante, de fazer pulsar 
frenéticos corações e arrancar sorrisos de carnaval, de esperança e de paixão.  

Agora será a vez do Tamar comemorar essa marca histórica com os amigos de 
outras bases de pesquisa e conservação pelo Brasil, que já estão preparados 
para mais manifestações de amor pelas tartarugas marinhas. Anote aí: 
Oceanário de Aracaju - 13/03 e Fernando de Noronha - 17/03. 

Projeto Tamar 

Criado há 35 anos, o Projeto Tamar é uma cooperação entre o Centro 
Tamar/Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a 
Fundação Pró-Tamar. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo das cinco 
espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, 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 25 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. Reconhecido internacionalmente como uma das mais 
bem sucedidas experiências de conservação marinha do mundo, seu trabalho 
socioambiental, desenvolvido com as comunidades costeiras, serve de modelo 
para outros países. O Projeto Tamar tem o patrocínio oficial da Petrobras, 
através do programa Petrobras Socioambiental, e nos nove estados brasileiros 
onde atua, recebe diversos apoios locais. 

Visite: www.projetotamar.org.br 

Contato nacional: protamar@tamar.org.br 
Praia do Forte, Mata de São João, Bahia 
Caixa Postal 2219, CEP 41.950-970, Salvador, Bahia 
Tel: (71) 3676-1045/1113 


