Projetos com abrangência nacional, com atuação em municípios da
Bacia de Campos
Rede de Parceiros Multiplicadores de Esporte Educacional - Fruto de uma
parceria entre a Petrobras e o IEE - Instituto Esporte e Educação, o projeto
dissemina o conceito e a prática do esporte educacional no Brasil. Nessa edição,
foram disponibilizadas 80 vagas para educadores da rede pública em Macaé.
Seu objetivo é democratizar o acesso ao esporte educacional por meio da
metodologia criada pelo IEE, presidido pela ex-atleta e medalhista Ana Moser,
que aposta em um modelo integrado de formação de gestores, coordenadores
pedagógicos e professores de escolas municipais e ONGs. A partir do projeto, os
educadores selecionados, atuantes nas comunidades identificadas como áreas
de abrangência da Petrobras, terão a possibilidade de potencializar a qualidade
das aulas e eventos com práticas pedagógicas, conteúdos e estratégias de
ensino da educação física.
Mantas do Brasil - A preservação e o conhecimento da maior espécie de raia do
mundo (Manta birostris ou Mobula birostris), que pode atingir oito metros de
uma asa à outra e pesar mais de duas toneladas, é o foco desse projeto. A ideia
é continuar e aprimorar as diversas linhas de atuação desse trabalho criado pelo
Instituto Laje Viva (ILV). A pesquisa marinha, as ações de proteção e a educação
ambiental são as três vertentes nas quais o projeto é baseado. Importantes
registros passaram a ser colhidos no litoral norte do estado do Rio de Janeiro
que indicam que pode haver uma terceira espécie de raia gigante, ainda não
descrita no mundo. Essa nova etapa do projeto pretende, por meio da
ampliação da abrangência territorial e do estabelecimento de parcerias a serem
firmadas com escolas de mergulho e operadoras de turismo, capacitar
mergulhadores que frequentam a região para multiplicar as possibilidades de
registros e observações.
Coral Vivo - Atua para a conservação e uso sustentável desse ecossistema
marinho por meio dos seguintes eixos temáticos principais: pesquisa, educação,
turismo, políticas públicas e sensibilização, incluindo ações do Plano de Ação
Nacional para a Conservação dos Ambientes Coralíneos (PAN Corais).
Albatroz – Patrocinado pela Petrobras desde 2006, o Projeto Albatroz é uma
iniciativa focada no desenvolvimento de novas tecnologias que, se associadas à
pesca, evitam a captura das aves, melhorando a pesca e salvando os albatrozes.

Para a adoção de tais medidas por parte dos pescadores, o projeto realiza o
monitoramento nos portos pesqueiros e em alto mar, pesquisas e educação
ambiental.
Tamar – O projeto Tamar atua desde 1980 na conservação, pesquisa e
sensibilização em torno das tartarugas marinhas brasileiras. As cinco espécies
existentes estão nas listas nacional e internacional de animais ameaçados de
extinção. A ideia é dar continuidade ao trabalho que vem garantindo a
sobrevivência desses animais, com o envolvimento das comunidades locais,
bem como a geração de uma série histórica de dados e conhecimento científico.

