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Introdução

O Projeto TAMAR – IBAMA foi criado em 1980 pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) com o objetivo de proteger e salvar as

cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem ao longo da costa brasileira e que

encontram-se na lista dos animais ameaçados de extinção (REVISTA do TAMAR, 1999).

Hoje o TAMAR conta com 21 estações de trabalho (18 no continente e três em ilhas

oceânicas), protegendo aproximadamente 1100 Km de costa (MARCOVALDI

&MARCOVALDI, 1999).

As atividades desenvolvidas pelo Tamar podem ser divididas em 3 frentes diferentes

que encontram-se interligadas, a saber: pesquisa científica, ação social e educação ambiental.

Objetivos

O presente trabalho tem como objetivos apresentar a estrutura existente na base do

Projeto Tamar – IBAMA de Ubatuba bem como a metodologia aplicada no desenvolvimento

das atividades de educação ambiental. dando ênfase à temática “Conservação de Fauna”

Público alvo

Estudantes, turistas e moradores locais que visitam a base do Projeto Tamar – IBAMA

em Ubatuba.

Metodologia

A estrutura existente na base do Projeto Tamar - IBAMA em Ubatuba, para o

desenvolvimento e apoio do trabalho de educação ambiental é a seguinte: três tanques com

tartarugas marinhas em exposição, sendo um deles com capacidade para 35000 l e os outros

dois com 4000 l cada um, maquete em tamanho real esquematizando todo o processo de

desova e nascimento dos filhotes, painéis auto – explicativos, exposição permanente de fotos,

mini – museu com ossos, cascos, filhotes, dentre outras peças, sala dotada de recurso áudio –

visual além de um museu caiçara que através do seu acervo resgata a cultura e conta um

pouco da história dos caiçaras.
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As visitas feitas por escolas e universidades ou por grupos acima de 10 pessoas, são

acompanhadas por técnicos do Tamar ou estagiários devidamente treinados que passam as

informações pertinentes de maneira formal, através de palestras que duram aproximadamente

1 hora.

As visitas feitas por turistas e moradores locais também são monitoradas por técnicos

ou estagiários, no entanto as informações são passadas de maneira informal, sem a provisão

de palestras.

Resultados

Entre 1996 e 1998 144.989 pessoas entre estudantes, turistas e moradores locais

visitaram a base do Tamar (TAMAR,1996/1997/1998), deste total, 85% pertencem ao grupo

formado por turistas e moradores locais enquanto que o restante, 15%, é formado por

estudantes que visitaram o Tamar acompanhados por suas respectivas escolas e universidades.

È necessário ressaltar que entre o ano de 1996 e 1998, o número total de pessoas que

visitaram a base do Tamar aumentou 114,46%

Discussão

Considerando a necessidade de alertar e conscientizar as pessoas sobre a importância

da conservação de fauna e admitindo o grande número de visitantes recebidos na base do

Projeto Tamar – IBAMA em Ubatuba todos os anos e principalmente o aumento observado

nesse número entre 1996 e 1998, fica evidente a importância do trabalho de educação

ambiental que vem sendo desenvolvido junto a esses visitantes.

Conclusão

Levando-se em conta que a base do Projeto Tamar – IBAMA em Ubatuba recebe em

média 48.330 visitantes anualmente e que a Agenda 21, elaborada durante a Conferência das

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92, afirma que é necessário

sensibilizar o público sobre os problemas de meio ambiente e desenvolvimento, faze-lo

participar de suas soluções e fomentar o senso de responsabilidade pessoal em relação ao

meio ambiente e uma maior motivação e dedicação em relação ao desenvolvimento

sustentável, podemos concluir que o trabalho de conscientização e educação ambiental

desenvolvido pelos técnicos e estagiários do Tamar junto aos turistas, moradores locais e

estudantes é de fundamental importância além de corroborar as diretrizes estipuladas pela

Agenda 21 em seu capítulo 36 “Promoção do Ensino da Conscientização e do Treinamento”.
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