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1 Introdução 

O Projeto TAMAR foi criado em 1980 pelo antigo Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal-IBDF, que mais tarde se transformou no IBAMA-

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Posteriormente o IBAMA foi dividido, dando origem ao Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que é o órgão gestor do Centro 

TAMAR. A principal missão do Projeto TAMAR é a pesquisa, conservação e 

manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas 

ameaçadas de extinção (Tamar, 2011). 

A Base Avançada do Centro TAMAR de Guriri-São Mateus/ES foi implantada em 

1988. Por meio da parceria técnica com a Fundação Pró-TAMAR, o Projeto 

TAMAR de Guriri monitora 53km de litoral, desde a praia de Urussuquara, ao sul, 

até o município de Conceição da Barra, ao norte (Tamar, 2011). 
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A Base Avançada do Centro TAMAR de Guriri encontrava-se fechada para a 

visitação pública desde 2014, quando a gestão administrativa passou ao ICMBio. 

Sem a possibilidade de permanecer nos tanques, as tartarugas marinhas que 

estavam na Base do TAMAR de Guriri foram remanejadas para a Base 

Avançada do Centro TAMAR de Regência, Linhares-ES. Esse fato prejudicou as 

visitas públicas à base de Guriri, pois o foco principal das visitas eram as 

tartarugas marinhas.  

Para evitar a completa ruptura de relação do TAMAR com o público visitante, em 

2017 os gestores dessa Base elaboraram metodologias de educação ambiental 

(EA), com a ajuda de voluntários, para divulgar as ideias de conservação do meio 

ambiente junto à comunidade local. A partir daquele ano, foram desenvolvidas 

diversas metodologias para transmitir à comunidade não só a importância da 

conservação das tartarugas, mas também importância da água, da vegetação 

de restinga, as consequências do lixo trazido pelo mar, a conservação da 

biodiversidade marinha e da fauna silvestre. 

A educação ambiental colabora para a inserção do indivíduo ativo na sociedade, 

aprendendo a agir de forma coletiva na busca de soluções. Além disso, a EA é 

um elemento indispensável para a formulação do modelo de desenvolvimento e, 

se feita de modo competente, chega a resultados positivos em relação ao mundo 

sustentável (DIAS, 2010 e REIGADA et al, 20040 

A EA tem sido considerada um fator importante a ser trabalhado com toda 

sociedade. Jovens e crianças, quando bem informados sobre os problemas 

ambientais e sobre como minimiza-los, no futuro próximo, serão cidadãos mais 

preocupados com o meio ambiente. Além disso, eles se tornam multiplicadores 

dos conhecimentos que obtiveram sobre as questões ambientais em sua casa, 

família e vizinhos. 

Diante disso, este trabalho tem por finalidade demonstrar a importância da 

educação ambiental não formal realizada na Base Avançada do Centro TAMAR 

de Guriri ao longo do tempo. Ademais, as visitações são essenciais na formação 
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do pensamento crítico e sustentável de jovens e crianças da região norte do 

Espírito Santo. 

2 Objetivo 

O objetivo desse trabalho é realizar uma análise da evolução das 

atividades metodológicas de educação ambiental realizadas na Base Avançada 

do Centro TAMAR de Guriri, São Mateus/ES em relação ao aumento do número 

de visitantes. 

3 Metodologia 

As atividades realizadas, as datas de cada visita, a lista de assinatura dos 

visitantes e o tipo de visitação (escola ou evento aberto ao público) foram 

coletados da base de dados do Centro Tamar de Guriri, São Mateus/ES, com 

auxílio da gestora. As visitas ocorreram de março de 2017 a agosto de 2018. 

Após a coleta dos dados, foi organizado no programa Excel uma tabela contendo 

as informações obtidas anteriormente. Após a elaboração da tabela, com o 

mesmo programa foram construídos gráficos com os dados obtidos para 

demostrar a evolução da visitação. 

4 Resultados e Discussão 

O início do Programa de Voluntariado no Centro Tamar de Guriri foi em 

março de 2017 com o evento do Dia da Água, recebendo a visita de duas escolas 

da região, sendo elas CEIM Ovelhinha e EMEF Profª Herinéa Lima Oliveira. Essa 

última apresenta o maior número de visitas dentre as 14 escolas que 

frequentaram a base nos 16 meses amostrados.  

Em 2017, totalizou-se 1022 visitantes à base, enquanto em 2018 foram 

recebidos 1337 até o mês de agosto, correspondendo a um acréscimo de 76,4% 

(Figura 1). Além disso, obteve-se um aumento de 68,5% no número de 

atividades quando comparado os anos. As atividades mais realizadas em 2017 

foram, apresentação de power point, gincana educativa e apresentação de vídeo 
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(Figura 2), já em 2018 foram, tour TAMAR, Trilha do Sagui, apresentação de 

vídeo e teatro (Figura 3). 

No primeiro ano, os meses com maiores números de visitantes foram junho e 

agosto. Esse fator pode estar atribuído à ocorrência, no mês de junho, da 

Semana do Meio Ambiente, que é um evento aberto ao público onde ocorre uma 

maior divulgação. Os meses com os menores números de visitantes foram 

novembro e julho, possivelmente por serem próximos do recesso escolar. No 

segundo ano, a Semana do Meio Ambiente elevou em 50,6% o número de 

visitantes quando comparado a junho de 2017 e no mesmo período, as 

atividades tiveram um acréscimo de 64%.  

No início de 2017, o Centro TAMAR de Guriri contava com a colaboração de 2 

voluntários. Este número foi aumentando gradativamente até atingir 35 

voluntários em agosto de 2018. Tal fato pode ter influenciado o aumento da 

variedade de atividades, que necessitam de um maior número de pessoas para 

executá-las.  
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Figura 1- Valor e porcentagem do número de visitantes nos anos de 2017(azul) e 

2018(vermelho).

 

Figura 2- Frequência das atividades realizadas em 2017. 

 

Figura 3- Frequência das atividades realizadas em 2018. 

  



 
 

 
 

Anais do I Encontro Capixaba de Pesquisa em Educação Ambiental 
Universidade Federal do Espírito Santo – Campus São Mateus 

26 a 28 de setembro de 2018 

5 Conclusão  

Os resultados obtidos neste trabalho demonstram a importância do 

trabalho do voluntariado para a construção e realização de metodologias 

aplicadas na educação ambiental. Esse fato permitiu que o Centro TAMAR de 

Guriri permanecesse aberto para a população local, principalmente para as 

escolas da região, mesmo com a ausência das tartarugas marinhas nos tanques. 

Portanto, este trabalho demonstrou que o projeto TAMAR pode, além de 

transmitir a importância das tartarugas marinhas, aplicar metodologias de EA 

com outros assuntos acerca do meio ambiente.  
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