
A ECOassociados é uma
Organização não Governamental que atua
desde 1998, no município de Ipojuca,
litoral sul do estado de Pernambuco.

Tem o objetivo de monitorar e
proteger as tartarugas marinhas que
desovam nessa faixa litorânea, a
conservação dos ecossistemas costeiros
e o baobá, árvore milenar oriunda da
África.

 Educando através de ações, luta
pela  conscientização da população da
vital importancia da preservação do meio
ambiente no equilíbrio da Terra.

Nossos trabalhos são
desenvolvidos por profissionais e conta
com o apoio de voluntários ocasionais.

The ECOassociados is a Non

Governmental Organization, that exists
since 1998, in the county of Ipojuca, South
Coast of the state of Pernambuco.

It’s main goal is to protect and to
monitor sea turtles and their egg disposal.
fight for the conservation of the coastal
marine ecosystem and tto he preservation
of the Baobá, an  Ancient  tree, originaly
from Africa.

Our works are developed by
professionals and the essential
contribution of volunteers.

ECOassociados
Galeria Arena,
(proximo do terminal de ônibus
/ near the bus stop)
Porto de Galinhas– PE
Tel: (81) 8832-5408
ecoassociados@bol.com.br

Resp.: Arley Cândido Silva

Do total de 7 espécies, 5
desovam no Brasil e a única
espécie que desova e se
alimenta nesta região é a
Tartaruga de Pente,
considerada a mais ameaçada
do mundo.

O monitoramento e a
preservação durante o período
de desova das tartarugas fez
com que o número deste ciclo
natural aumentasse a cada
temporada, que ocorre de
setembro a março.

No início, em 1998, a
associação chegou a monitorar
5 ninhos de tartarugas
marinhas e na última
temporada, em 2005-6, foram
registrados 73 ninhos.
Atualmente estáo sendo
monitorados 96 ninhos.

Tartarugas
Marinhas Five out of the total of

seven sea turtle species
dispose their eggs in the
brazilian coast line and only one
in the south coast of the state
of pernambuco, the comb
turtle, considered one of the
most threatened species on
earth.

Between september and
march, the hawksbill turtle
dispose their eggs on our
coast, and it is due to the work
of preservation that the
ECOassociados has carried on.
It is also known that the number
of the specie has increased
since than.

In the year of 1998, the
association had monitored
exactly 5 nests of the comb sea
turtle..This number has
increased significantly,
reaching the number of 73
nests in 2005-2006.  By now, 96
nests  are being watched and

kept in safety.

Sea Turtles

Preservação de
Tartarugas Marinhas,
Recifes de Corais e

Baobás
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A CADA MIL NASCIMENTOS, ATÉ 2 FILHOTES CHEGAM À IDADE
ADULTA.

ONLY 2 OUT OF 1000 BABY TURTLES REACH THEIR ADULT LIFE.

Fonte: ECOassociados

Uma das árvores mais
antigas do mundo, de origem
africana, considerada sagrada,
a “arvore da vida” como é
conhecida, podem chegar a
viver até 6.000 anos.

Possui o tronco mais
grosso do mundo, chegando a
medir mais de 20 metros de
diâmetro.  É conhecida também
como “árvore mãe”, pois nada
se disperdiça: Suas folhas,
polpa do fruto, sementes e
raizes podem ser usadas como
poderosos medicamentos,
alimentação, bebida, óleos e
material para construção e
carpintaria.

Baobás

Não se pode falar em
preservação de tartarugas
marinhas sem mencionar a
preservação de suas áreas de
alimentação, o ecossistema
marinho.

Os recifes de corais, são
os mais atingidos.  Apesar de
serem áreas de preservação
por lei federal brasileira,
constituem local de lazer, o que
ocasiona depredação e
consequentemente a sua
morte.

 Cartão postal da costa
ipojucana, destacando-se a
praia de Porto de Galinhas,
exige um monitoramento maior
da associação.

Recifes de
Corais

 It’s impossible not to
mention the conservation and
preservation of the  coastal line
marine ecosystem, when
talking about the preservation
of the sea turtles.

Despite the  reefs coast
line, are part of the federal area
of preservation according to the
brazilian law,   they form one of
the main tourist visiting
locations of Ipojuca, specially
on the beach of Porto de
Galinhas.

Reefs

The Baobab is an ancient
tree originally from  Africa. Is
considered  sacred,  the “tree
of life” as it is known ,  reach a
life time of approximately six
thousand years.

The Baobab tree has the
thickest  trunk in the world, up
to 20 meters of diameter. It’s
also known as the “mother
tree” for everything it offers:
leaves, fruits, seeds and trunk,
it can be transformed into
medicines, food, drink, oil,
construction material and wood
work.

Baobabs
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Preservando através de ações para a conscientização da populaçao da importancia do meio ambiente para a Terra.

Our aim is  to  grow on consciousness to the local population in order to show the importance of nature
preservation and its conservation.
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