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A Praia do Forte é o lar
das tartarugas-de-pente
e das cabeçudas

Reconhecido internacionalmente, pioneiro 
na proteção às tartarugas marinhas e exemplo 
de sustentabilidade, o Projeto Tamar completa 35 
anos de serviço aos oceanos e à sociedade

Nadar,

Texto  |  Ana Claudia Marioto

até vencer
a correnteza
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Adécada de 1970 estava no fim quan-

do Guy e Neca Marcovaldi, um au-

xiliar e dois estagiários estudantes 

de oceanografia revolucionaram a luta pela 

preservação de espécies ameaçadas. Até 

então, o Brasil não possuía nenhum tipo 

de projeto de conservação marinha, mas 

as tartarugas já constavam na lista de es-

pécies em risco de extinção. 

Foram dias e noites de grandes expe-

dições, feitas com quase nenhuma facili-

dade, longas caminhadas pelo litoral atrás 

de sinais de desovas, e nada. Com a ajuda 

de moradores da região, muitas vezes, pela 

manhã, o grupo encontrava com porções 

de terras remexidas, mas não fazia ideia 

do que aquilo realmente significava. Até 

que em uma noite estrelada, em janeiro 

de 1980, eles se depararam com a verda-

deira estrela daquela praia: uma tartaruga 

cabeçuda desovando. 

Os primeiros anos
Chegar até os locais de desova não era 

tarefa fácil para a equipe. No início, não 

existiam as modernas 4x4 que permitem 

aos pesquisadores chegar a qualquer pon-

to. Todas as trilhas eram feitas a pé. Conse-

guir um cavalo era luxo. Mas a dificuldade 

não ficava por conta apenas da vontade da 

natureza. O maior inimigo da época era, 

sem sombra de dúvida, o bicho homem. 

Era comum ver tartarugas sacrificadas, 

enroladas em redes e com anzóis presos. 
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No último ano, 

mais de 7 mil 

tartarugas 

reproduziram 

em território 

brasileiro
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O trabalho das 

bordadeiras 

é vendido 

exclusivamente 

nas principais 

lojas do Tamar 

A reprodução vivia sob ameaça constante. 

Uma das maiores iguarias da época era o 

ovo de tartaruga, grande colaborador da 

economia caiçara.

Depois de dois anos e muito trabalho, 

em 1982 foi iniciada a primeira campanha 

de proteção e pesquisa na Praia do Forte 

(BA). Os jovens que lutavam pela preserva-

ção marinha, lutavam também contra obs-

táculos sociais. “Era difícil fazer as pessoas 

acreditarem que estávamos propondo algo 

sério e útil para a humanidade”, afirma 

Guy Marcovaldi, coordenador nacional do 

Projeto Tamar. Para reverter isso, “o pesca-

dor que capturava tartaruga e ovos foi cha-

mado para trabalhar conosco. Trocamos a 

tartaruga por salário. Essa decisão intuitiva 

fez com que fôssemos bem recebidos nas 

vilas”, continua Marcovaldi. Com o apoio 

dos pescadores, os ninhos não precisavam 

mais ser vigiados contra a ação humana, e 

os 15 ninhos protegidos na primeira ação 

originaram mil filhotes. 

Com o nascimento das primeiras tarta-

ruguinhas no cercado de encubação, veio 

mais uma surpresa: a região da Praia do 

Forte não era lar apenas das cabeçudas, 

mas também de tartarugas-de-pente.

Da pesca à proteção
“Um bom exemplo da importância da 

conservação das tartarugas marinhas para 

o ser humano é a tartaruga-de-couro. Ela 

se alimenta de águas-vivas e as águas-vi-

vas, por sua vez, se alimentam de peque-

nos peixes e de alevinos que se tornariam 

grandes e de interesse comercial. Se na 

busca pelo pescado mata-se, acidental-

mente, a tartaruga marinha, promove-se 

o aumento da população de águas-vivas 

e, em consequência, a predação sobre os 

pequenos peixes. Tirando-se a tartaruga do 

início, prejudica-se a produção pesqueira 

no final.” Foi com esta explicação que o Pro-

jeto Tamar começou a sensibilizar e ganhar 

o apoio dos pescadores. Esles deixaram de 
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te para que essas pessoas também tenham 

condições de proteger a natureza. “Os pro-

gramas de educação ambiental do Tamar 

visam sensibilizar, informar e conquistar 

aliados no enfrentamento às ameaças às 

tartarugas marinhas e à proteção aos oce-

anos. Nós temos atividades permanentes 

com as escolas locais, principalmente as 

do entorno das bases e das comunidades 

pesqueiras”, conta Maria Luiza, coorde-

nadora de educação ambiental do Tamar. 

Também fazem parte de trabalhos ligados 

à responsabilidade social do Tamar as bor-

dadeiras que elaboram seus artesanatos 

para a venda nos centros de visitantes. 

Assim como a equipe que desenvolve as 

roupas e os acessórios, em Pirambu (SE) 

apresentadas com orgulho como de con-

fecção própria. 

Outro projeto de conexão com a socie-

dade é  o Tamarzinho, que capacita jovens 

e crianças, de 10 a 14 anos, como guias 

caçar e/ou de omitir socorro para se tornar 

guardiões do animal. Como afirma Neca 

Marcovaldi, coordenadora técnica nacional 

do Tamar: “Eles começaram a entender que 

uma tartaruga vale muito mais viva do que 

morta”. Fruto dessa iniciativa “em Ubatu-

ba, desde o início das atividades, mais de 

10 mil tartarugas marinhas foram devol-

vidas ao mar. Os pescadores são grandes 

parceiros do Tamar em Ubatuba”, afirma a 

coordenadora regional do Tamar, em São 

Paulo, Berenice Gomes. Já no Ceará, nos 

últimos 20 anos, foram salvas, das mais 

variadas formas de pesca, 2.701 tartarugas 

marinhas, em todo o litoral, graças à ajuda 

das comunidades pesqueiras. 

Conexão com a comunidade
Engana-se quem pensa que os traba-

lhos do Projeto Tamar morrem junto às 

ondas, na areia. O programa interage com a 

comunidade de seu entorno, dando supor-

“Fazemos metáforas entre a vida da tartaruga e 
o ser humano, a interação do ser humano com a 
tartaruga e o trabalho que é feito com elas. de uma 
maneira, é sensibilizar divertindo”, desta forma 
May Rovahz, uma das cantoras convidadas, define 
o tamarear.  “o projeto tamar estava fazendo 30 
anos e eu pensei: o que podemos fazer de novo? 
A música emociona, a música transforma”, relata 
marcovaldi sobre a origem do projeto musical 
que conta com grandes artistas, como milton 
nascimento, Lenini, dudu Lima trio, Flávio Venturini 
e Luiz caldas.

Tamarear é andar pela praia, descalço na areia, 
olhando o céu. Tamarear é mesmo molhado, mareado 
e cansado, não desistir. Tamareei, numa noite de 
estrelas te conheci, me apaixonei. Tamareamos 
quando juntos saímos pra conhecer esses oceanos

Timbre, casco, cultura e tom

Milton Nascimento lançou oficialmente seu disco 

Tamarear, que homenageia os 35 anos do Projeto Tamar ©
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No último 

mês, o Tamar 

comemorou

a marca

de 25 milhões

de filhotes

soltos ao mar

ecológicos mirins. “O programa Tamarzi-

nho mudou tudo em mim. Mudou minha 

convivência, aprendi a lidar com pessoas 

novas, meus conhecimentos todos se reno-

varam, meu modo de me expressar. Porque 

quando você convive com várias pessoas 

de outros lugares, você aprende que cada 

pessoa tem o seu tipo de expressão dife-

rente. E acho que isso mudou bastante a 

minha vida”, conta Daiane Caroliny, de 13 

anos, estagiária do Tamarzinho de Fernan-

do de Noronha. 

Rede de conservação
Um modelo de gestão compartilha-

da. Coordenadores nacionais e regionais, 

pescadores, biólogos, visitantes, rendei-

ras e vendedores possuem exatamente o 

mesmo valor, ninguém é mais ou menos, e 

todos são partes importantes na evolução 
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de 83 mil filhotes protegidos, entre 1980 e 

1984, para os 8,4 milhões de tartarugui-

nhas contabilizadas entre 2010 e 2014. 

Todo tipo de suporte é válido e não exige 

muito esforço. “As pessoas podem ajudar o 

Tamar de várias formas. Desde nos visitan-

do para entender um pouco melhor o que 

fazemos, qual a situação das tartarugas 

marinhas, nos avisando se houver algu-

ma ocorrência de algum animal e até en-

tendendo que o lixo que é jogado no chão 

pode parar no mar e, consequentemente, 

no estômago de uma tartaruga marinha 

ou de um outro animal marinho qualquer. 

A sociedade pode muito mais do que ela 

imagina”, ressalta Berenice.

As cerca de 1.300 pessoas que hoje 

trabalham para o projeto não aderiram 

à causa simplesmente por questões fi-

nanceiras. Ser um colaborador do Tamar 

é poder sentir-se parte de algo,  é ter a 

oportunidade de fazer um futuro melhor, 

“tem sentido, tem significado, para a co-

munidade, trabalhar para a conservação”, 

conta Gonçalo Rostan, gestor do Centro de 

Visitantes da Praia do Forte (BA). 

Surgiu
uma nova 
geração

83 mil

1980 
a 1984

Número de filhotes  que 
nasceram a cada cinco 
anos

Ampliação dos
esforços e área

Nova
geração

Ampliação das técnicas
e respeito ambiental

1985 
a 1989

1990 
a 1994

1995 
a 1999

2000
a 2004

2005
a 2009

2010
a 2014

764 mil

1,6 milhão

2,1 milhões

3,1 milhões

4,5 milhões

8,4
milhões


