
ANTES DE COMEÇARMOS, INFORMAÇÕES PARA OS ADULTOS (não imprima esta página):

QUEM SOMOS

Somos uma equipa multidisciplinar formada por pessoas de países e áreas de estudo diferentes, que 
trabalharam de forma cooperativa para criar um material educativo com o objetivo de mostrar aos 
“mais pequenos” como vivem os cetáceos no seu meio natural, o oceano, comparando à sua situação 
em cativeiro. Depois de um intenso e gratif icante trabalho nasceu este material cuja distribuição vai 
a ser gratuita. 

A equipa não representa nenhuma organização, o seu trabalho foi voluntário 
e não remunerado, por tanto,

 a venda ou mau uso do material estão estritamente proibidos.

A IDEIA

Apesar do nível e quantidade de informação disponível contra o cativeiro, o número de jardins 
zoológicos continua a aumentar, pois a maioria da população desconhece os principais fatores que 
envolvem esta indústria. A maior parte da informação que existe está dirigida aos adultos, daí a ideia 
de criar um material específico adaptado aos “mais pequenos”, disponível em diferentes línguas.

Temos que começar por educar nas escolas: as crianças 
não só são as futuras gerações como também 

têm a audácia de mudar a mentalidade dos seus pais.

Este material poderá ser usado tanto por professores como por pessoas doutras áreas de formação, 
conscientes desta situação, que decidam dar um passo mais à frente dirigindo-se às escolas locais 
para exporem este problema. Também pode ser uti l izado por empresas ou ONGs em atividades de 
educação ambiental. 

É importante não deixar de parte os países onde os cetáceos em cativeiro já estão proibidos ou 
simplesmente não existem, pois os seus habitantes são potenciais turistas de países onde esta 
pratica é corrente. 

Com a ajuda da internet, a nossa ideia é que, qualquer pessoa ou grupo, em qualquer lugar do 
planeta possa ter acesso a este material e dar-lhe o melhor uso possível. Para aqueles que acham 
que um ato isolado não muda nada e como resumo deste projeto, nós queremos citar um autor 
uruguaio, Eduardo Galeano, que dizia o seguinte:

Gente pequena, em lugares pequenos, a fazer coisas pequenas,
pode mudar o mundo.

O MATERIAL

Este material está destinado a idades entre os 9 e 99 anos. Consta de um total de seis fichas 
com informação diversa e atividades de relacionar ou pintar (recomendamos imprimir em frente e 
verso, poupando papel e contribuindo assim para a preservação do meio ambiente). O material está 
dividido em duas secções:

I: Características gerais e biologia dos cetáceos no seu meio natural; apresentação das três 
espécies principais dos jardins zoológicos: as orcas, os golfinhos roazes e as belugas. 
II: Cetáceos em cativeiro. Uma visão comparativa com os cetáceos em liberdade e com os próprios 
humanos sobre a situação destes animais nas piscinas dos jardins zoológicos. 

IMPORTANTE: como atividade extra para os adultos, propõe desenharem um mapa mundo num papel grande 
para ser usado como mural onde as crianças possam entender a dimensão do oceano frente ao tamanho duma 
piscina. Além disso, poderão ter a oportunidade de se informarem dos locais próximos onde poderão avistar 
cetáceos em liberdade, oferecendo em alternativa aos jardins zoológicos o contacto directo com estes animais 
salvagens no seu habitat natural. 

Para mais informações visite o nosso website: www.freecetaceans.com





MISTICETOS = cetáceos com barbas. A sua forma de 
alimentação é passiva. As barbas são uma estrutura que 
se localiza na boca e que as grandes baleias utilizam 
para filtrar a água e capturar os pequenos camarões 
chamados krill e também peixes pequenos. 

I. GENERALIDADES E BIOLOGÍA

OS CETÁCEOS
Os cetáceos são animais marinhos que pertencem ao grupo dos mamíferos, tal e qual como nós 
os seres humanos. Os peixes respiram oxigénio diretamente da água através de um órgão chamado 
guelras. Pelo contrario, da mesma forma que o resto dos mamíferos, os cetáceos respiram ar 
através dos pulmões. Esta é uma das razões pela qual conseguimos vê-los com alguma frequência 
à superfície da água.  

Dos seguintes desenhos assinala com um círculo aqueles que sejam cetáceos. Podes pintar os desenhos. 

Os cetáceos estão divididos em dois grupos principais, os odontocetes e os misticetes. Estes nomes 
estranhos vêm do Grego Antigo e significam:

Identifica qual dos seguintes desenhos é a 
boca de um odontecete e qual é a boca de um 
misticete. Pinta ambos os desenhos. 

ODONTOCETES = cetáceos com dentes. 
A sua forma de alimentação é ativa, isto é, 
vão atrás da presa. 



As barbatanas. 
Os cetáceos têm três tipos de barbatanas.

Os machos adultos das orcas tem uma 
barbatana dorsal muito grande que pode 
atingir mais de 1.5m de cumprimento. 

PARTES DO CORPO

A cabeça. Na cabeça encontramos o bico ou focinho, os dentes, os 
olhos e uns buraquinhos muito pequeninos que são os ouvidos.

O espiráculo. Os cetáceos respiram por um buraco situado na 
parte central superior da cabeça chamado espiráculo. Quando se 
encontram a nadar debaixo de água, o espiráculo está fechado 
para que não entre água. Quando veem à superfície para respirar, 
expulsam a água que têm na parte superior do espiráculo, formando 
um spray de água chamado sopro que é visível e tem um som 
característico. 

Agora 
vamos nos 

focar em algumas 

das espécies de 

odontocetes:

AS ORCAS, 

OS GOLFINHOS 

ROAZES E AS BELUGAS

Seguidamente vão 

descobrir quais são as 

suas 
características 

principais!

A barbatana caudal, utilizada para 
se deslocarem, está localizada 
na parte final do corpo e tem um 
movimento de cima para baixo.

As barbatanas peitorais estão 
localizadas em ambos os lados 
do corpo e são utilizadas para 
manobrar. 

A barbatana dorsal tem a 
função de equilíbrio, mas 
não está presente em todas 
as espécies. 

Outro dado interessante é que as belugas 
não tem uma barbatana dorsal, mas sim 
uma crista muito rígida e pequenina que 
usam para romper o gelo do Ártico.

Qual dos seguintes desenhos representa a orca? Qual o roaz? Qual a beluga? 
Assinala em cada um deles onde está localizado o focinho e o espiráculo, e onde se encontram os

 dentes, os olhos e os ouvidos. 



Pinta as 
formas de acordo 

com as cores típicas 
de cada espécie: preto e 

branco para a orca, cinzento 
para o roaz e branco para as 

belugas.  

O ROAZ. Comem principalmente peixe, mas 
também podem comer lulas e invertebrados. 

O ROAZ. Todo o corpo tem coloração 
cinzenta escura, exceto na zona da barriga 
onde se torna mais claro.

AS BELUGAS. As belugas são todas brancas 
como a neve.

BELUGAS. Alimentam-se de peixes como o 
bacalhau e o salmão, e também pode comer 
lulas, polvos, caranguejos e camarões. 

ALIMENTAÇÃO 

Estes animais costumam percorrer longas 
distancias para encontrar alimento.

ORCAS. Têm uma alimentação variada. Cada 
população de orcas especializa-se em comer 
animais diferentes, onde se incluem peixes, outros 
mamíferos marinhos como as focas e outros 
cetáceos, também tartarugas e pinguins. 

A COR

A cor do corpo dos cetáceos varia muito de uma 
espécie para outra. 

ORCAS. Tem como cor principal o preto que 
cobre todo o corpo e todas as barbatanas. 
A parte do olho, da mandíbula e da barriga 
é branca.  



Comunicam-se entre eles com sons que variam dentro da mesma espécie. Por exemplo, uma 
população de orcas ou roazes do hemisfério norte não conseguiria comunicar com uma população 
do hemisfério sul, seria como falar línguas diferentes! 

A comunicação é realizada por meio de um sistema conhecido como ecolocalização, que permite a 
estes animais não só falar entre eles como ver no oceano mesmo sem luz.  A ecolocalização 
também lhes ajuda a caçar as suas pressas. 

 De todos os fatores aprendidos hoje, nomeia aqueles que te venham à cabeça e que possam 
escrever a vida destes animais no seu meio natural, o Oceano.  

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Os cetáceos não dormem como nós os humanos. Eles estão sempre conscientes, só 
adormecem um lado do cérebro de cada vez, o outro fica acordado. 

Também são muito brincalhões! Gostam de nadar a grandes velocidades e dar 
saltos. Algumas vezes são muito curiosos e brincam com outras espécies ou com os barcos. 

As orcas, os golfinhos roazes e as belugas 
são animais felizes que vivem no oceano!

COMUNICAÇÃO E ESTRUTURA FAMILIAR

Estes animais são 
muito sociais e 
formam grupos 
familiares muito 
unidos! Tanto 
é assim que, 

nalguns casos as 
crias ficam toda 
a vida no mesmo 
grupo familiar que 

a mãe. 



II. ANIMAIS EM CATIVEIRO

Como todos sabem algumas orcas, golfinhos roazes e belugas não vivem no seu habitat natural, 
pois esses animais foram capturados no mar, separados das suas famílias e vivem agora em 
pequenas piscinas dentro de jardins zoológicos espalhados por todo o mundo. 

O oceano é muito, muito grande, e estes animais são grandes “desportistas” que nadam longas 
distâncias todos os dias. Imaginem agora uma piscina, será que eles conseguiam nadar o 
mesmo que nadam no mar numa piscina tão pequena? Não! No caso das orcas teriam que 
dar 1400 voltas à piscina por dia! 

Quem é que seria capaz de dar todas essas voltas por dia 
durante toda a vida e não ficar enjoado? 

Pode não ser divertido viver assim. 

As piscinas dos jardins zoológicos não têm espaço suficiente 
para que estes animais nadem as distãncias diárias que 

necessitam para viverem felizes! 



Vamos fazer um exercício. 

Imagina que a piscina do jardim zoológico é agora esta sala de aula e que nós somos os golfinhos 
que lá vivem, quem é que gostaria de viver toda a sua vida dentro desta sala sem poder sair 
para ver a natureza e estar com a sua família? 

Pois é, ninguém! Os animais em cativeiro também não!

As orcas, os golfinhos e as belugas, quando estão nessas piscinas estão sozinhas, isto é, 
não estão lá mais animais da sua família ou amigos. 

Ainda por cima, falam línguas diferentes o que lhes impede de se tornarem amigos, e 
às vezes até se zangam uns com outros por causa disso. 

Além disso, a maioria dos cetáceos que vivem no jardim zoológico são obrigados a 
fazer espetáculos todos os dias para conseguirem comida. Na natureza esse 
comportamento não existe. 

HABITAT

O habitat dos cetáceos é o mar. Os golfinhos e as baleias estão distribuídos por todos os 
oceanos do nosso planeta. O oceano ocupa uma área três vezes maior que a superfície 
terrestre. Por isso, percebemos que a casa destes animais é muito maior que o espaço que 
os humanos ocupam. Além do mais, estes animais percorrem grandes distancias todos os 
dias. 

Desenha 
no mapa os 

animais estudados 
até agora (uma orca, 

um golfinho roaz e uma 
beluga). 

Lembra-te de colocá-
lo no lugar onde 
costuma viver, o 

oceano!



Sabiam que nas piscinas dos jardins zoológicos as grandes 
barbatanas dos machos das orcas caem?

Essa barbatana é como um dos nossos músculos, se não é exercitada 
com desporto perde a sua estrutura! 

Isto quer disser que os cetáceos em cativeiro não conseguem nadar 
o mesmo que nadam no mar!

Imagina que tens que viver nesta sala de aula toda a tua vida, sem amigos nem família e sem falares a 
língua dos outros meninos que aqui estão. Serias também obrigado a fazer uns exercícios para conseguires 
comer e não terias espaço para correr, não podias visitar outros lugares. Como achas que te sentirias? 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Quais destas sensações poderiam ser aplicáveis também aos cetáceos que vivem em cativeiro? 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Com tudo o que já aprendeste hoje, onde achas que os cetáceos são mais felizes, no mar ou na 
piscina de um jardin zoológico?

Queríamos que conhecessem mais sobre os Cetáceos e colocar-vos a pensar sobre 
as desvantagens de ter animais como as orcas, os golfinhos e as belugas 

em cativeiro. 

SE QUISERMOS VER ESTES ANIMAIS FELIZES, TEMOS DE OS VISITAR NO 
SEU HABITAT NATURAL, ISTO É O MAR! 

É LÁ QUE ELES SE SENTEM VERDADEIRAMENTE FELIZES!


