
Unidos na conservação das tartarugas marinhas: 35 Milhões protegidas

Grande mobilização celebrou uma conquista e tanto, 35.000.000 de tartaruguinhas devolvidas ao mar

O TAMAR comemorou a conquista de 35 Milhões de tartarugas marinhas protegidas, no início de 
abril  de  2018.  Após  38  anos  de  esforços  em conservação,  pesquisa,  sensibilização e  educação 
ambiental, inclusão social e desenvolvimento sustentável, o Projeto mais querido do Brasil juntou 
amigos,  parceiros  e  apoiadores  para  celebrar  resultados,  transmitindo  uma  mensagem positiva, 
mesmo com tantas ameaças aos oceanos.

Momentos especiais se repetiram em um final de semana que ficará para sempre nas lembranças e  
nos corações de centenas de pessoas que participaram em 8 estados, em 25 praias onde o Projeto 
TAMAR está presente no Brasil. Em Fernando de Noronha-PE, as tartaruguinhas não nasceram nos 
dias 6 e 7, por isso as comemorações serão no dia 5 de maio, quando haverá a Captura Científica 
para acompanhar e saber mais sobre pesquisa e conservação, música, vídeos e muito mais.

Desde 1980, o TAMAR conta com as pessoas para desenvolver pesquisa e conservação. Primeiro 
com os  pescadores  e  moradores  das  praias,  que  foram fundamentais  para  o  levantamento  das 
principais áreas de desova das espécies de tartarugas marinhas no país.  Aí veio a parceria com a 
Petrobras para o combustível dos jipes, que se transformou em um patrocínio de 35 anos. Muitos 
outros apoaidores chegaram e estão juntos à causa até hoje. A participação popular é igualmente 
fundamental,  pois  todos  são  responsáveis  pela  proteção  aos  oceanos  e  ao  patrimônio  natural 
brasileiro.

A costa brasileira em festa - O TAMAR reuniu com arte, poesia, cordel, capoeira, música, bolo, 
festa e muita criatividade, amigos, parceiros, companheiros de todos os tempos, pesquisadores e 
apoiadores da causa. Nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina, tartarugas reabilitadas ou filhotes seguiram para o mar 
simbolizando  a  marca  de  35.000.000 de  tartarugas  marinhas  protegidas  até  então  pelo  Projeto 
TAMAR. 

"Foi uma satisfação imensa ver o trabalho de todos mostrando nossa história,  nosso presente e 
futuro. Sentir quem faz o TAMAR diariamente vibrando com o Tamaravilhoso em cada esquina foi 
realmente maravilhoso. A marca de 35 milhões de tartarugas salvas é importante para o Brasil e 
para a conservação marinha, siginifica que é possível transformar realidades de maneira positiva, 
contando com as pessoas. Precisamos seguir adiante, muitas ameaças como a pesca, a fotopoluição, 
a poluição dos oceanos e as mudanças climáticas colocam em risco as populações de tartarugas 
marinhas. Estamos apenas começando", diz Guy Marcovaldi, fundador e coordenador do TAMAR.

Presentes - As comemorações de Mais Vida no Mar tiveram a presença marcante dos amigos das 
escolas  e  creches,  dos  estagiários,  dos  pesquisadores  das  antigas  que  conheceram os  primeiros 
tartarugueiros,  dos  pescadores  parceiros  que  sempre  comemoram as  conquistas  conjuntas,  dos 
tartarugueiros de hoje e de sempre, estavam presentes todas as gerações. Tinha na festa gente que 
começou criança ajudando a proteger as tartaruguinhas e hoje já tem filhos, alguns deles já são 
Tamarzinhos, que também estavam presentes. Tinha avós e até bisavós. Toda a galera dos centros de 
visitantes e de educação ambiental, da manutenção, da recepção, das lojas e patrocinadores. Veio 
gente de outros estados, amigos de todos os lugares puderam celebrar. Fácil foi ver visitantes e 
equipe emocionados em diversos momentos. Uma harmoniosa, diversa e gigante comemoração em 
família.

Vieram diversos artistas amigos da conservação, locais, nacionais e internacionais, bandas, grupos 
cantando  músicas  pela  natureza,  canções  do  Movimento  Tamarear  e  a  mais  nova, 



TAMARAVILHOSO, com letra de Guy Marcovaldi, a música caiu no gosto do povo e vários vídeos 
foram produzidos com a trilha sonora e cantados em vários momentos durante as comemorações. 
Levi Lima da banda Jammil, Instagramer Floripa Mil Grau, Lenine, Michaela Harisson, Maviael 
Mello, Xangai, Katerina Polemi, Ana Mametto e muitos outros amigos compareceram e fizeram das 
comemorações  momentos  inesquecíveis.  Confira  em  www.tamar.org.br fotos  e  vídeos  de  mais 
artistas, amigos em vários lugares e momentos marcantes das comemorações pelos 35 Milhões de 
tartarugas protegidas.

O Projeto TAMAR começou em 1980 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. Com o patrocínio 
da Petrobras, por meio do programa Petrobras Socioambiental, hoje, o Projeto é a soma de esforços 
entre a Fundação Pró-TAMAR e o Centro Tamar/ICMBio. 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.

http://www.tamar.org.br/

