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Conscientizar  sobre a importância  da preservação das tartaruga marinhas, animal
marinho  ameaçado de extinção, através do resgate e valorização da cultura local e da
riqueza econômica da região, representada pela pesca artesanal e frota camaroneira da Foz
do Rio São Francisco.

As atividades de educação ambiental são ininterruptas , mesmo fora da temporada
de desova das tartarugas marinhas, e, são, desenvolvidas  em todas as bases que estão sob a
coordenação do TAMAR SE/AL.

Nas áreas de abrangência do projeto de educação  ambiental, os moradores locais
subsistem direta ou indiretamente  da  comercialização do pescado. Através de contatos
semanais o  Projeto TAMAR, incentiva  e apoia eventos  e festas regionais; cursos de
artesanatos (bogó-espécie de mochila feita com folhas de coqueiros, para transporte de
pescado; urupemba; chapéu de palha; ...), curso/ concurso de culinária (comidas típicas),
cursos/aulas de dança folclóricas e de rede de pesca (remendo, entralhe e confecção) e,
embora a equipe de educação ambiental do TAMAR  oriente, todos os eventos/cursos/aulas
são ministrados pelos próprios moradores destas comunidades litorâneas.

Tem-se observado um grande envolvimento e interesse destas comunidades
litorâneas em participar dos programas de  Ed. Ambiental e em compreender a
complexidade dos problemas ambientais da região, suas causas e efeitos. Os moradores
locais começam a compreender que qualquer agressão que seja cometida contra a  natureza
pode refletir negativamente  nas atividades pesqueiras, de extrativismo e, todas outras que,
direta ou indiretamente,  estejam ligadas a recursos naturais renováveis.

Não resta dúvida de que a problemática se evidencia por um conjunto de questões
associadas  a deterioração  do meio ambiente. Se, por um lado, a devastação dos recursos
naturais traz sérios desequilíbrios ao ambiente natural, estes mesmos  desequilíbrios
ocasionam desastres com significativas perdas para  o ambiente social. Então,  ações
educativas, devem continuar abordando a questão na busca de uma nova ética na relação
homem/homem-homem/natureza.
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