
RISCO: 
Bem-estar animal

Linces Ibéricos em
vias de extinção



Trabalho realizado por:
- SOFIa Silva

- Helena Silva



«Se olhares para mim, pareço um gato grande
e selvagem. Sou muito admirado pela minha
beleza. Há quem diga que sou o felino mais
bonito do mundo. Não me vou pronunciar
sobre isso. Mas posso garantir-te que sou o
felino mais ameaçado do planeta e um dos
carnívoros mais ameaçados da Europa.
Atualmente, estou classificado como uma
espécie em perigo.»

(citação do livro Sou o Lince-Ibérico - o Felino Mais Ameaçado
do Mundo, de Maria João Freitas)

- Sou o Lince Ibérico.



Introdução: Lince Ibérico

Escolhemos este tema porque o Lince Ibérico é a espécie de felino
mais ameaçada no mundo e o carnívoro em maior perigo na Europa. 
Consideramos importante saber as causas dessa extinção e como
podemos contribuir para contrariar essa tendência. 



Vamos conhecê-lo 
melhor

O Lince Ibérico apresenta orelhas muito peludas, pernas longas e cauda 

curta. Tem também um “colar” de pelos que se parece com uma “barba” e 

que, quanto mais idade o animal tem, maior ela fica. 

Esta espécie também possui uma coloração castanho-amarelada com 

algumas manchas/pintas negras. A pelagem ventral muito clara é também

distintiva desta espécie.



Algumas imagens do Lince
Ibérico



Habitat

O habitat natural do Lince é na Península Ibérica, em áreas
montanhosas, cobertas de bosque e mato mediterrâneo. Vive 
num mato denso e caça em pastagens abertas. Poderíamos
encontrá-lo no Algarve nas áreas montanhosas, na Serra da 
Malcata e no Vale do Sado.



Hábitos

O lince Ibérico é uma espécie solitária e territorial. Tem uma atividade
essencialmente noturna, mas também pode estar ativa ao amanhecer e, durante
o Inverno, a atividade diurna é mais frequente. 
Tem uma dieta especializada, composta quase exclusivamente por coelho-bravo, 
mas que pode ser complementada com roedores, lebres, perdizes e outras aves.
É um animal que caça por emboscada, ou seja, captura as suas presas de modo 

discreto ou por estratégia, em vez de correr ou usar a força. 



Reprodução

As Fêmeas por norma reproduzem-se no primeiro Inverno de vida, mas os machos demoram 
cerca de dois anos. A época de acasalamento do lince Ibérico inicia-se em janeiro-fevereiro e 

a gestação demora cerca de 2 meses. As crias, geralmente duas, são amamentadas e 
recebem cuidados parentais da progenitora até perto dos 8 a 10 meses de idade, altura em
que se tornam independentes e abandonam o grupo familiar. Os Linces podem viver cerca

de 16 anos.



Quais são as principais causas da 
extinção do Lince Ibérico?

Existem 5 causas principais:

1 - A diminuição da sua presa principal, o coelho bravo:

O coelho bravo foi afetado pelo aparecimento de doenças
virais que provocaram um decréscimo nas populações de 
coelho superior a 80%. Além disso, os coelhos são alvos de 
caça;

2 - Transformação e destruíção do seu habit natural:

A transformação e destruição da floresta, que congrega
uma elevada biodiversidade e cuja alteração também
afeta as populações de coelho bravo;



Quais são as principais causas da extinção do Lince
Ibérico?

3 - Ações do homem:

O Homem pode ter contribuído, de forma voluntária ou não, em três fatores: 
atropelamento, incêndios e uso de venenos. 

4 - Doenças:

O lince ibérico é uma espécie com grande risco sanitário pelo que o 
aparecimento de qualquer pico infeccioso pode levar a extinção da população
local. A isto junta-se a baixa variabilidade genética do lince, que provoca uma
fraca resposta do sistema imunitário.

5 - Mudança da agricultura:

A intensificação da agricultura e as mudanças na prática da mesma, vieram
alterar o território e o habitat desta espécie (e de todas as outras) e, 
claramente, também tem consequências.



COMO PODEMOS AJUDAR A 

PROTEGER O LINCE IBÉRICO E 

EVITAR A SUA EXTINÇÃO?



O

• Proteger o lince e o seu habitat: é fundamental parar de destruir as florestas; 

• Vigiar os terrenos no sentido destes estarem livres de armadilhas ilegais; 

• Incentivar uma melhor vigilância da propriedade dos linces; 

• Facilitar o trabalho de controlo e monitorização do lince; 

• Disponibilizar terrenos para a realização das ações de melhoria e gestão do seu

habitat; 

• Tornar os terrenos compativéis com as exigências/necessidades do lince e criar

um ambiente de confiança favorável à espécie; 

• Proporcionar um habitat adequado à reprodução da espécie.

Também é importante conservar as suas presas, mais especificamente o coelho, que 

muitos humanos caçam só por gosto, enquanto os linces precisam deles para a sua

sobrevivência.



O

Projeto entre Espanha e Portugal salva lince ibérico da extinção

Foi criado um projeto entre Espanha e Portugal e há mais de duas décadas
que tem ajudado ao crescimento da população do lince ibérico nos dois
países.

Quase em vias de extinção em 2002, o lince ibérico continua a ser uma
espécie em perigo mas os esforços entre os países da Península Ibérica têm
levado a um crescimento sustentável. De acordo com as autoridades
espanholas, o projeto tem de ser mantido para que daqui a 20 anos o lince
ibérico esteja fora de perigo e possa desenvolver-se sem restrições.

Por agora sabe-se que, de acordo com uma sondagem recente, a população
de linces ibéricos cresceu mais de nove vezes nos últimos 18 anos. De 94 linces
ibéricos em 2002, a Península Ibérica tem agora quase 900 linces!

De acordo com especialistas, caso Portugal e Espanha continuem a
conservação da espécie, por volta de 2040 o lince ibérico poderá estar fora
de perigo.



Algumas curiosidades dos Linces…
- Os filhotes dos linces nascem cegos e 

surdos, sendo completamente dependentes 
da mãe lince nos primeiros tempos de vida.

- Um dos factos mais curiosos sobre este 
animal é sua pata. Ele possui umas patas 
largas, preparadas para as baixas 
temperaturas de seus habitats, que não 
permitem que este se locomova de 
maneira ágil sobre a neve. Em outras 
palavras, o lince não tem a capacidade de 
correr sobre a neve.

- O peso médio de um macho adulto é de 
cerca de 12 Kg, enquanto as fêmeas 
pesam, em média, 9 Kg.



Outras curiosidades…

- Conforme já referimos, o lince caça o seu
alimento por meio de estratégia. Isso
acontece porque esta espécie não possui
um fôlego bom para grandes perseguições.
Jamais seria possível um lince vencer um
coelho em corrida ou perseguição direta.

- O Lince desempenha funções importantes
no ecossistema: torna mais saudáveis as
populações de coelhos pois caça os mais
fracos e doentes e, nesse sentido, melhora
a atividade cinegética (caça).



Notícias recentes

No passado dia 27 de fevereiro, nasceram
as primeiras três crias de lince ibérico de
2021 em Portugal, no Centro Nacional de
Reprodução do Lince-ibérico, em Silves.

A população tem vindo a aumentar
graças a projetos de proteção da espécie.



O que podemos concluir?
- Achámos este trabalho muito interessante
porque nos permitiu fazer uma pesquisa mais
profunda sobre os linces. Isso levou-nos a
conhecê-los melhor e principalmente, a
sabermos o que podemos fazer para ajudar
a contrariar a tendência de extinção da
espécie.
- Se cada um de nós der a sua contribuição
em ações e se sensibilizarmos os outros para
a mesma causa, podemos ajudar a fazer a
diferença, salvando os linces ibéricos.

- Esperamos que tenham gostado do nosso
trabalho e que tenham aprendido coisas
novas, tal como nós aprendemos.
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Anexo I: Trabalho de Português

“Os animais têm sentimentos?”



“Os animais têm sentimentos?”…

Na minha opinião, os animais têm sentimentos muito idênticos a nós, humanos:

eles sentem dor, medo, prazer e outras emoções e, por isso, merecem que cuidemos

deles com carinho e respeito.

Os animais, apesar de serem irracionais, são capazes de pressentir o que se

passa ao seu redor. A convivência diária com os seus donos leva-os a perceber certas

rotinas e a criar laços entre ambos. Por exemplo, os nossos animais de estimação são

capazes de distinguir se estamos bem ou não e, quando não estamos, eles mudam o

seu comportamento para ficarem junto de nós, em sinal de solidariedade. No fundo

eles “falam” connosco através das suas ações, como se nos dissessem “estou aqui”.

Além disso, outra manifestação de que os animais têm sentimentos prende-se

com o facto de eles perceberem, através das nossas atitudes, se estamos felizes ou

zangados com eles. Exemplo disso é, se os elogiamos, eles reagem com caricias, mas se

os “castigamos” porque se portaram mal, a reação é de afastamento e até conseguimos

perceber alguma tristeza neles.

Assim, não devemos ignorar os comportamentos e reações dos nossos animais

porque, embora não se saibam expressar verbalmente tal como nós, eles têm

sentimentos e são capazes de os manifestar.

Sofia Silva 7º1 (Trabalho de Português)



Anexo II: Trabalho de FQ

“A energia nos alimentos para animais”



Agrupamento de Escolas de Alvalade

A energia nos alimentos para animais

A alimentação é essencial para a sobrevivência de qualquer ser vivo. É por meio da alimentação que os animais

adquirem os nutrientes necessários para sustentar o corpo com energia e em funcionamento. Assim, é

fundamental terem uma boa nutrição. Mas os animais devem ter uma alimentação adequada às

necessidades de cada um, e vai diferir de acordo com a sua idade, raça e estilo de vida.

GRUPO DE TRABALHO: Sofia Silva e Helena Silva – 7.º 1.

ANIMAL ESCOLHIDO: GATO (Adulto)



Agrupamento 

de Escolas de 

Alvalade

Rótulos de 3 ALIMENTOS para gatos 
adultos:

1.º Alimento húmido, marca PERFECT FIT



Agrupamento de Escolas de Alvalade

2.ºAlimento seco, marca LIBRA



Agrupamento de 

Escolas de Alvalade

3.º Snacks, marca CATISFACTIONS

Ingredientes: Extratos de proteínas vegetais, cereais, óleos e gorduras, carnes e subprodutos
animais, substâncias minerais, peixe e subprodutos de peixe (inclui 4% de salmão).

Constituintes analíticos: proteínas 34.4%, gordura 20.7%, matéria inorgânica 8.3%, fibras brutas 0.33%,
humidade 15% Energia: 427 kcal/100g.

Aditivos por kg: Antioxidantes /Aditivos nutricionais: Vitamina A 5284 UI, Vitamina B1 14.6 mg, Vitamina B2 7.3 mg, Vitamina B6 

5.8 mg, Vitamina D3 583 UI, Vitamina E (alfa-tocoferóis) 87.7 mg, sulfato cúprico pentahidratado 23.3 mg, sulfato de manganésio 

monohidratado 41.1 mg, iodato de potássio 1.9 mg, sulfato de zinco monohidratado 184 mg.

Quantidade diária recomendada: dar máximo 20 unidades/dia conforme o tamanho do animal. Os snacks nunca devem superar 10% 

da alimentação diária do seu gato. Quando lhe der guloseimas, deve recalcular a quantidade de ração para evitar que engorde.

Os snacks para gatos são alimentos complementares da alimentação diária, isto quer dizer que pode dar uns de vez em quando mas 

não deve ser a única comida do gato porque não estaria bem nutrido. Todos os gatos gostam muito das guloseimas porque são muito 

saborosas. Cuide da saúde do seu gato, dê-lhe guloseimas de qualidade, assim será o animal mais saudável e feliz do mundo.



Agrupamento de 

Escolas de Alvalade

Observação dos rótulos:

O nosso grupo de trabalho escolheu analisar 3 constituintes dos alimentos escolhidos: A proteína; a matéria gorda e a fibra.

Escolhemos estes três constituintes porque consideramos que são importantes e essenciais em quantidades e proporções

corretas às necessidades alimentares dos animais.

No primeiro alimento, observámos que contém: - Proteína – 7,6%; Matéria Gorda – 4,9%; Fibra – ausência de fibra.

No segundo alimento: Proteína – 35%; Matéria Gorda – 11,7%; Fibra – 5%.

No terceiro alimento: Proteína – 34,4%; Matéria Gorda – 20,7%; Fibra – 0,33%.

O que concluímos desta observação?

Relativamente à Proteína, podemos observar que os alimentos 2 e 3 são muito idênticos, já o alimento 1 tem muito menos

proteína;

Sobre a Matéria Gorda, concluímos que o alimento 3 contém um número muito mais elevado da mesma, do que os restantes

alimentos;

Por fim, sobre a Fibra, o alimento 1 revelou ausência de fibra, mas em contrapartida, é composto de cálcio e de fósforo;

depois, o alimento 3 contém uma percentagem bem mais baixa de fibra do que o alimento 2.

Assim, embora todos os constituintes dos alimentos sejam importantes, alguns alimentos são mais gordos do que outros,

ou seja, não devem ser consumidos em quantidades iguais pelos animais, pois poderia ser prejudicial à sua saúde.
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50g _

_x

Então: (50x73) = 3650:85= 42,94 Kcal

Energia que é transferida para o gato quando consome cerca de 50 g de

cada um dos alimentos:

- 1.º: Alimento húmido (marca PERFECT FIT)
Uma embalagem de 85 g contém cerca de 73 Kcal; logo, quando o gato consome 50 g
deste alimento recebe cerca de 42,94 Kcal.

- 2.º: Alimento seco (marca LIBRA)
Um Kg contém cerca de 3590 Kcal; logo, quando o gato consome 50g deste alimento
recebe cerca de 179,5 Kcal.

- 3.º: Snacks (marca CATISFACTIONS)

Uma embalagem de 100g contém cerca de 427 Kcal; logo quando o gato consome 50g

deste alimento recebe cerca de 21,35 Kcal.



Agrupamento de 
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CONCLUSÕES:

Tabela Nutricional dos gatos, por idade/peso:

- Para este trabalho, interessa-nos as necessidades das Kcal dos gatos adultos. Vamos supor que o animal que escolhemos (adulto) tem

cerca de 6 Kg, e é castrado: Ele tem necessidade de consumir cerca de 318 Kcal diárias.

A quantidade de comida consumida pelo animal escolhido, não deve exceder esta quantidade diária, pois poderá causar problemas de

saúde ao animal, entre as quais, a obesidade.

Concluímos assim, em relação aos três tipos de comida escolhidos pelo grupo, que devem ser dados de forma equilibrada: o

alimento 3 é um snack, com matéria gorda muito superior aos outros, então deve ser dar ao gato em pequenas quantidades diárias. Os

restantes alimentos, poderão ser disponibilizados diariamente, de modo a fornecerem as Kcal necessárias ao animal, mas sempre sem

exceder a quantidade diária recomendada. A saúde dos nossos animais é muito importante. Devemos analisar os rótulos das embalagens e

respeitar as recomendações.



FIM

Obrigada pela vossa atenção!


