
 
 
Tamar contribui com projetos de conservação de tartarugas 
marinhas na Colômbia 

De 18 a 20 de março/2015, o Projeto Tamar participou do “Encontro 
Interinstitucional para Avanço no Tema de Conservação de Tartarugas 
Marinhas na Colômbia”, promovido pelo Ministério da Colômbia e Petrobras, 
com o apoio da INVEMAR – Órgão Governamental que desenvolve trabalhos 
de conservação ambiental, gás, óleo e pesquisas em geral no país. A proposta 
do evento, que reuniu cerca de 25 pessoas, foi fazer uma revisão dos avanços 
conseguidos na Conservação pelas dezenas de instituições que trabalham com 
Tartarugas Marinhas na Colômbia e dar a conhecer outras iniciativas para a 
proteção desses animais ameaçados de extinção. 

Foram apresentados 15 trabalhos para atualizar os participantes sobre o que 
vem sendo feito por cada grupo nas mais distintas regiões do país colombiano. 
O coordenador do Tamar no Ceará, Eduardo Lima, fez uma apresentação 
sobre Pesquisa, Conservação, Educação Ambiental e Envolvimento 
Comunitário como forma de contextualizar o tema da conservação das 
tartarugas marinhas e mostrar o que o Tamar faz no Brasil. Grupos de Gestão 
dos Recursos, Investigação e Monitoramento e Educação Ambiental foram 
formados para apresentar propostas para o Ministério do Meio Ambiente com 
prazo para até 3 anos de conclusão. O Tamar também participou das mesas de 
Pesquisa, Monitoramento e Educação Ambiental. 

Para o coordenador do Tamar, há muito o que se fazer pelas tartarugas 
marinhas na Colômbia. "A situação da proteção das tartarugas-de-pente 
(Eretmochelys imbricata), por exemplo, é séria, pois existe um grande comércio 
de produtos e subprodutos dessa espécie nas comunidades litorâneas", relata. 

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 
 


