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O Projeto TAMAR começou em 1980 a proteger as tartarugas marinhas no Brasil. A Petrobras é a
patrocinadora oficial do TAMAR, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A Fundação
Pró-TAMAR é a principal executora das ações do PAN - Plano Nacional de Ação para a
Conservação das Tartarugas Marinhas no Brasil do ICMBio/MMA.
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). 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. Protege 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.
Ameaças à sobrevivência das 5 espécies
As atividades humanas provocam impactos em todos os estágios do ciclo de vida das tartarugas
marinhas, desde a perda de áreas de desova e dos habitats até a mortalidade na costa e em altomar. Redes de pesca, anzóis, degradação de áreas de desova, fotopoluição e a poluição dos
oceanos, além das mudanças climáticas, são os principais inimigos das tartarugas e podem
interromper a chance de recuperação das cinco espécies que ocorrem em nosso país.
Centros de Visitantes e lojas
Nas regiões litorâneas com potencial turístico, o TAMAR tem Centros de Visitantes e lojas que
fazem parte do programa de conservação das tartarugas e ajudam a promover autossustentação
do Projeto e das comunidades que apoiam o trabalho de pesquisa e proteção desde o início. Os
produtos artesanais são feitos por filhas e mulheres de pescadores como alternativas de renda e
escoados através das lojas nos Centros de Visitantes.
Os Centros de Visitantes funcionam como núcleos de pesquisa e divulgação da vida marinha, de
sensibilização e educação ambiental, lazer e serviços, além de gerar oportunidades de
trabalho.Têm tanques e aquários, painéis informativos, réplicas de tartaruga marinha em tamanho
natural e silhuetas, espaços para exposições, palestras e exibição de vídeos, restaurantes e lojas
para venda de produtos exclusivos. Há programas de visitas orientadas para escolas do ensino
fundamental, médio e universidades.
Projeto TAMAR em números
- As 5 espécies de tartarugas marinhas que existem no Brasil estão se recuperando
- 100% de cobertura nas principais praias de desova (1.100 km)
- Presença contínua em 26 localidades de 9 estados brasileiros
- 36 anos de parceria com a Petrobras
- Cerca de 30.000 ninhos protegidos a cada ano
- Mais de 37.000.000 de tartaruguinhas devolvidas ao mar em 38 anos
- 36 anos de coleta sistemática de dados padronizados
- 1.800 oportunidades de trabalho criadas
- 1.000.000 de pessoas por ano nos Centros de Visitantes
- 50 a 60% dos recursos gerados através de atividades sustentáveis
Visite: www.tamar.org.br Fale conosco: centrodevisitantes@tamar.org.br
Siga: www.facebook.com/ProjetoTamar e www.instagram.com/projeto_tamar_oficial/
Inscreva-se: www.youtube.com/TVTamar

