
Na natureza

·     Vivem em grandes grupos familiares  
 com fortes laços sociais

·     Caçam e comem presas vivas

·     Nadam mais de 60km por dia, na  
 direção que quiserem

·     Nadam, saltam & brincam nas ondas, e  
     surfam pelo seu lar, o oceano

·     A ecolocalização é seu sentido   
 predominante

·     Morrem de causas naturais e velhice

·     Vivem mais de 80 anos

·     Reproduzem-se naturalmente, na idade  
 adulta e com um parceiro que não tem  
 parentesco

 

No cativeiro

·     Vivem em grupos sociais impostos  
 pelo homem, forçados a conviver em  
 um ambiente muitas vezes agressivo

·     Comem pescado morto, cheio de  
 antibióticos e antidepressivos

·     Nadam em incontáveis círculos nas suas  
 piscinas-prisões

·     Saltam através de aros para entreter  
 os humanos

·     Seu sentido de ecolocalização causa  
 sofrimento e dor devido ao barulho do  
 público, músicas e locutores

·     Morrem de causas não-naturais como:  
 complicações do stress, queimaduras  
 solares, picadas de insetos, objetos  
 estranhos na água, e brigas com  
 companheiros de cela

·     Vivem entre 10 – 20 anos

·     Forçados a se reproduzirem com  
 membros da família, em idade precoce

Deixando as coisas claras sobre 
a vida dos cetáceos em cativeiro
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Exploração, não 
educação!
Apesar de quererem que você pense que o 
principal objetivo deles é a educação, não há 
nenhuma prova que demonstre que zoológicos 
e parques marinhos estão realmente educando 
alguém. Isso porque não há nada de educacional 
em olhar alguém dando voltas nas costas de um 
golfinho ou de uma orca em uma piscina.

A única coisa que estão ensinando às crianças e 
adultos é que esses animais podem ser treinados 
para executar truques e fazerem palhaçadas, 
a fim de se tornarem uma fonte lucro para 
os parques. Parques e treinadores transmitem 
informações falsas e enganosas durante os shows. 
Por exemplo, dizem que orcas em cativeiro, vivem 
tanto quanto orcas na vida selvagem. A verdade 
é que, orcas selvagens vivem muito mais do que 
aquelas aprisionadas em cativeiro. Durante o show, 
treinadores também irão explicar que é normal 
o fato da nadadeira dorsal das orcas macho 
estarem caídas. A realidade é que 100% das orcas 
macho em cativeiro tem 
a nadadeira dorsal caída. 
A falta de atividade 
e a exposição ao sol 
contribuem para este 
sintoma não natural, que 
em orcas selvagens, se 
dá em menos de 1% da 
população.

Esses são os fatos que 
a indústria do cativeiro 
quer esconder de você. 
Mas sua educação 
vai acabar com a 
exploração.

 

Eles estão 
morrendo para 
te entreter
Golfinhos e baleias, também conhecidos como 
cetáceos, são criaturas incrivelmente espertas, 
sociais e complexas.

Eles têm consciência de si mesmos, isso significa 
que quando estão em frente a um espelho, sabem 
que estão vendo seu próprio reflexo. O cérebro 
de um golfinho tem habilidades cognitivas e 
emocionais semelhantes às nossas. De acordo com 
a Dra. Lori Marino, uma pesquisadora de renome na 
área de anatomia cerebral de baleias e golfinhos: 
“É possível que muitas espécies de cetáceos 
tenham alcançado um nível de sofisticação sócio-
emocional jamais atingido por outros animais, 
inclusive os humanos”.

No premiado documentário, The Cove, outro 
aspecto da inteligência dos golfinhos é discutida: 
“Me surpreende que a única linguagem ensinada 
intensivamente aos golfinhos seja a linguagem 
de sinais que, obviamente, é falada com as mãos, 
e existem todos esses sinais maravilhosos, e as 
pessoas usam as mãos para se comunicarem 
com os golfinhos. E é algo que não tem muito 
sentido, já que os golfinhos não têm mãos. Assim, 
é essencialmente uma comunicação unidirecional”. 
Por muitos anos, a indústria do cativeiro tem 
ignorado fatos científicos sobre esses animais que 
eles mantêm como reféns. É hora de fazermos 
eles reconhecerem as complexidades, emoções e 
inteligência dos cetáceos.

Algumas 
coisas que 
você pode 
fazer para 
ajudar os 
golfinhos e 
baleias 
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Sangue na água
Todo ano, de setembro até março, em um vilarejo de pescadores em Taiji, no Japão, golfinhos e 
pequenas baleias estão submetidos a um terrível destino. Um pequeno grupo de “pescadores” locais 
conduzem brutalmente famílias inteiras de golfinhos até uma pequena baía. Uma vez ali, mães e filhos 
são separados, os mais jovens e atraentes são capturados e vendidos para a indústria do cativeiro, os 
familiares restantes são brutalmente massacrados, e sua carne é vendida para consumo humano.

Considerando que, um golfinho treinado pode ser vendido internacionalmente por mais de $100.000 
dólares, é inegável que a carnificina anual em Taiji, e a multibilionária indústria do cativeiro estão 
diretamente ligadas. Quando você compra um ingresso para um show de golfinho ou paga para 
nadar com um golfinho, você está apoiando e encorajando as atrocidades em Taiji. Você pode ajudar 
a acabar com o sofrimento dessas criaturas gentis e sensíveis se comprometendo a nunca comprar 
um ingresso para um show de golfinhos. Juntos podemos ser sua voz. Juntos podemos ser sua única 
esperança.  

Você sabia?
• Você sabia que as orcas são os maiores membros da família  
 dos golfinhos?

• Você sabia que uma orca selvagem, chamada Granny, viveu mais de  
 100 anos em Puget Sound?

• Você sabia que quando um golfinho dorme, ele mantém metade de seu  
 cérebro acordado, para continuar respirando e não se afogar?

• Você sabia que o golfinho nariz de garrafa pode nadar 30km por hora?

Uma mensagem de nossa fundadora
Empty The Tanks não é um movimento radical que exige a liberação de todos os mamíferos marinhos. 
Alguns desses animais podem ser ótimos candidatos à soltura, mas aqueles que não são, deveriam 
ser mantidos em santuários marinhos, onde eles possam desfrutar seus dias restantes em uma água 
marinha natural, sentindo as ondas do mar. Eles não devem ser explorados até seu último suspiro e então 
descartados como lixo, e substituídos.

O que você pode fazer para ajudar os cetáceos

Não visite um parque marinho 
ou um aquário que mantenha 
cetáceos em cativeiro

Não participe de atividades 
como “nadar com golfinhos” 
durante suas férias

Encoraje famíliares e amigos 
a assistirem filmes como 
Blackfish, The Cove e A Fall 
From Freedom

Participe e planeje protestos 
em frente a parques como o 
Seaworld

 
Curta, siga e compartilhe as 
atualizações de Empty The 
Tanks 

3 4 5


