
DUGONGO 
Uma espécie em extinção?



O que é um animal 

ameaçado? 



Alguém já conhecia o dugongo?



Dugongos são mamíferos marinhos

Uma fémea de dugongo apenas 
pode ter o seu primeiro filhote a 
partir dos 10 anos. 

A gestação pode durar cerca de 13 
a 15 meses. 

Quando o dugongo nasce ele 
permanece com sua mãe e é 
amamentado por cerca de 18 
meses. 



Os dugongos podem ficar 
submersos de 30 segundos 
a mais de seis minutos - os 
mergulhos duram 
tipicamente de 1 a 3 
minutos.

Ao contrário de outros 
mamíferos marinhos, os 
dugongos não conseguem 
segurar a respiração 
debaixo de água por muito 
tempo.

Dugongos são mamíferos marinhos



Dugongos podem viver até 70 anos.
Podem chegar a 3 a 4 m de comprimento e 
pesar 300-400 kg. 



Os dugongos alimentam–se de 

ervas marinhas

Pode comer até 40 kg de 
ervas marinhas por dia 



Dugongos habitam 
aguas costeiras, rasas, 
calmas e com 
temperaturas mornas 



Podemos encontrar dugongos 
em quase 40 países 



Entre 250 a 
300 dugongos



Mas por que os dugongos estão 

a desaparecer?



Destruição 

das ervas 

marinhas 

Ameaças ao dugongo



Acidentes com barco Caça e Pesca acidental

Ameaças ao dugongo



O que podemos fazer para ajudar os 
dugongos?

• Cuidar dos tapetes de ervas marinhas 
• Não poluir o meio ambiente/ Não deitar lixo na praia ou no mar
• Conduzir barcos com cuidado em zonas onde há dugongos
• Não perseguir dugongos com o barco 
• Não deixar redes de pesca no mar 
• Se um dugongo for encontrado na praia, devolva-o ao mar 
• Se um dugongo for apanhado na rede por acidente, solte-o o 

mais rápido possível
• Se ver uma pessoa a matar um dugongo, chame a autoridade



Linha de contacto: 

85 076 5512



PERGUNTAS!



Onde é que os 

dugongos vivem?

Em aguas costeiras, rasas, calmas e com 
temperaturas mornas 



Quanto tempo o 

filhote de dugongo é 

amamentado?

Quando o dugongo nasce ele permanece com sua mãe e é 
amamentado por cerca de 18 meses. 



O que o dugongo 

come?

Ervas marinhas



Até quantos quilos de ervas 

marinhas o dugongo pode 

comer por dia?

Até 40 kg de ervas marinhas por dia 



Quantos anos pode 

viver um dugongo?

Pode viver até 70 anos



Quem quer ser amigo dos 

dugongos?

#EuSouAmigoDosDugongos




