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Eu sou a Etchunko, também conhecida como a tartaruga verde e sou um 
dos principais animais herbívoros dos oceanos.

Sabías que nós, as tartarugas marinhas, existimos há mais de 150 milhões 
de anos, e agora estamos a desaparecer em todo o mundo? 

...Queres saber mais sobre nós?

I kuma ?!





As tartarugas verdes não põem ovos em todo o mundo.
Gostamos mais destes lugares. Na Guiné-Bissau 

encontramos algumas das nossas praias favoritas.

Percorremos distâncias 
muito grandes para 

comer !

Quando somos jovens 
preferimos as ilhas

Bijagós...

...Quando somos adultas vamos até 
à costa continental africana para 

nos deliciarmos com os petiscos que 
existem nas zonas costeiras

da Mauritânia.

Bijagós

Mauritânia

Guiné-Bissau



Aqui temos direito a um verdadeiro banquete...humm que delícia !
Comemos de tudo um pouco, mas os nossos alimentos preferidos são 

as ervas marinhas e as algas.
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    De facto, a nossa 
  vida é uma constante 

viagem pelo oceano !
Algo mudou no azul...

        ...Hoje em dia 
  encontramos coisas 

que antes não existiam. 
Ao que parece estes 

objetos demoram muitos 
anos a desaparecer...





Em águas mais poluídas,
muitas vezes aparecem-nos 
tumores nas partes moles
do nosso corpo. Estes nunca
param de crescer e podem 
matar-nos ao não nos 
deixarem nadar, ver
ou comer.

O facto de existirem tartarugas saudáveis 
nos oceanos e nas praias, é uma garantia de 

vivermos num ambiente limpo e rico 
em alimento.



Mas nós
precisamos 

    de águas
quentes e das
nossas praias

para sobreviver.

A poluição está a mudar o clima,
as temperaturas estão mais altas.

Nas zonas geladas do planeta o
gelo está a derreter e provoca 

mudanças de temperatura da 
água, aumento do nível do 

mar e mais tempestades.

Polo Norte Guiné-Bissau

Para a nossa 
família crescer, não 
basta comer bem, 

precisamos também de 
bons machos para 
ter filhos. Por isso 
nadamos grandes 
distâncias para os 

encontrar e nos 
Bijagós pôr os 
nossos ovos.



Queremos ter filhos fortes e saudáveis !

O nosso maior sonho é que vivam felizes até ao final dos seus dias.

Cada uma de nós procura vários machos para que os nossos filhos 
sejam uma mistura das melhores características de cada um.



Sabías que nós pomos ovos pela 
primeira vez aos 25 anos de idade? 

Não foi só no mar que as coisas 
mudaram , algo mudou 

também na praia. Hoje existem 
construções que nos assustam e 

luzes que nos desorientam...

Entre Julho e Novembro voltamos sempre à mesma praia onde nascemos. 

Assim que
encontramos o melhor 

lugar para fazer o ninho, 
cavamos um buraco profundo 

na areia e tentamos nos 
esconder dos predadores.



Como pudeste ver até agora, passamos por vários obstáculos para 
chegar até aqui. Por esta razão pomos tantos ovos, cerca de 130 por

ninho, para que pelo menos um dos nossos filhotes chegue à idade adulta.

Em 2 meses os nossos filhos nascem e começam a sua longa viagem...

Quanto mais 
quentinha está a areia 

mais meninas sairão dos 
ovos, mas se a areia 

estiver mais fria, mais
meninos nascerão.

    Mal nascemos 
  encontramos muitos 

perigos e muitas de nós não 
    conseguem chegar ao mar...
Podes ajudar-nos a encontrar 

o caminho seguro?










