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O Projeto TAMAR realiza há 16 anos atividades educativas junto as comunidades
das principais áreas de ocorrência de tartarugas marinhas no país. Os resultados
deste trabalho são notáveis quanto à proteção das tartarugas marinhas e outros
animais que com a flora, compõem os ecossistemas do litoral e áreas oceânicas
brasileiras. Tais resultados são também positivos para a comunidade pois a
tartaruga marinha significa emprego, valorização e resgate de culturas regionais e
alternativas econômicas em várias regiões onde o Projeto TAMAR atua. Em
Fernando de Noronha, o Projeto TAMAR iniciou as atividades em 1984, após um
levantamento preliminar sobre a reprodução das tartarugas marinhas. Tal
levantamento demonstrou um número muito reduzido de fêmeas em comparação
a outras áreas oceânicas do Brasil. Como prioridade, realizou uma campanha de
alerta à população para a extinção das tartarugas marinhas. Desde então, não
houveram mais registros de tartarugas abatidas nem roubo de desovas, sendo o
Projeto TAMAR pioneiro na preservação do Arquipélago de Fernando de Noronha
é conhecido nacional e internacionalmente como um santuário ecológico marinho
e recebe cerca de 20000 visitantes por ano. As autoridades governamentais e não
governamentais têm mostrado interesse em promover maior orientação aos
visitantes no sentido de minimizar os impactos ambientais que possam ocorrer nas
áreas de maior visitação. Além das atividades de campo (desova, nascimento de
filhotes, abertura de ninhos e mergulhos para observação das tartarugas) que
podem ser acompanhadas pelos turistas e pela comunidade, O Projeto TAMAR
possui um centro de Visitantes que tem como principal objetivo reunir os turistas e
divulgar as normas, fauna e flora do Parque Nacional Marinho através de palestras
diárias, exposições de fotos, vídeos e material biológico. A partir de 1992, O
Projeto TAMAR tem aumentado esforços em criar e desenvolver atividades
especialmente para a comunidade local (2000 habitantes) participando mais
efetivamente de manifestações culturais. São freqüentemente realizadas
atividades educativas que visam a sensibilização da comunidade, principalmente
dos alunos da Escola, quanto a relação com o meio, além de capacitar e valorizar
a produção do público envolvido. Neste sentido, além das “férias ecológicas” que o
Projeto TAMAR participa de todos anos, são realizadas gincanas, oficinas
artísticas e literárias e reciclagem de papel. É intenção do Projeto TAMAR ser
sujeito da comunidade de Fernando de Noronha assegurando portanto um
compromisso com o meio.
O Projeto TAMAR/IBAMA é patrocinado pela Petrobrás S.A. e em Fernando de
Noronha tem o apoio do WWF – Fundo Mundial para a Natureza e da Fundação O
Boticário de Proteção à Natureza.
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