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Observar animais silvestres em suas viagens pode ser algo realmente inesquecível. 
No entanto, talvez você desconheça os sofrimentos e os maus-tratos a que estes 
animais podem estar sendo submetidos. 

Muitos animais são retirados da natureza para serem explorados em atividades de 
entretenimento ou que visam apenas ao lucro. Não raro, você se depara com estes 
tipos de animais em espetáculos ou sendo usados para passeio. Outras vezes você 
é assediado para tirar fotos com animais ou para comprar souvenires e produtos de 
origem animal, desconhecendo a crueldade que se esconde por trás disso tudo. 

Elefantes são treinados para se apresentar para turistas, sofrendo punições e 
ferimentos com varas até que aprendam a executar “seu número”. Eles também têm 
os movimentos limitados por correntes.  

Ursos são mantidos em jaulas minúsculas, passando por terríveis sofrimentos físicos e 
mentais, com seringas permanentemente enfiadas em suas vesículas para a retirada 
da bílis, que é então vendida para turistas.  

Infelizmente, mesmo turistas que amam os animais podem estar contribuindo para o 
sofrimento deles por desconhecer as crueldades que os cercam. 

A World Animal Protection ajuda pessoas como você a proteger os animais. Este 
guia irá auxiliá-lo para que você saiba como se prevenir de situações como as 
descritas acima e fazer as suas escolhas de maneira consciente em atividades de 
lazer com animais durante as suas férias. 

Quanto mais informações você obtiver sobre o tratamento dispensado aos animais, 
maior será a sua chance de protegê-los contra qualquer tipo de crueldade e 
sofrimento. Ter carinho pelos animais durante as suas férias significa que você 
também sabe ter respeito. Respeito pelas pessoas, pela cultura, pelo meio ambiente 
e, claro, pelos animais, seja qual for o país em que você estiver.

Por que proteger os animais 
é importante em suas viagens

Planeje suas férias respeitando os animais
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Em suas férias, você poderá proteger os animais que observa ou com os quais 
interage ao buscar informações detalhadas sobre o bem-estar deles. Abaixo está o 
passo a passo para que você possa fazer escolhas conscientes:

Pesquise: verifique os lugares que você pretende visitar. Se houver atividades de 
interação com animais, como é que eles são tratados e de onde eles vêm?

 Faça perguntas: certifique-se de que o seu agente de viagens tenha políticas de 
bem-estar animal. Pergunte a amigos e familiares que tiveram experiências similares 
com esta empresa.

Faça as escolhas certas: prestigie apenas atividades turísticas que não explorem 
animais silvestres.

Alimente-se de maneira ética: quando quiser experimentar comidas locais 
exóticas, assegure-se de que não se utilize carne de animais ameaçados, o que 
geralmente é ilegal.

Pense antes de comprar: fique sempre atento. O souvenir que você  
está comprando pode incentivar a caça e o comércio ilegal de várias  
espécies silvestres.

Considere a cultura local: seja respeitoso, mas tenha em mente que a cultura 
não é desculpa para maltratar os animais.

Check list de sua viagem  

A jornada de um animal silvestre até o turismo de entretenimento 
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Um animal silvestre em cativeiro nunca saberá o que é, de fato, viver sem sofrimento e 
crueldades. Mesmo recebendo um tratamento digno, este animal só poderá ter todas 
as suas necessidades supridas se estiver em contato com o seu ambiente natural. 

Em suas férias, quando você se depara com um animal silvestre vivendo nestas 
condições, quase nunca percebe toda crueldade por trás do cativeiro. Ela não está 
à mostra. Se ele foi retirado de seu habitat ou criado em cativeiro, este animal tem 
certamente uma história de dor e de sofrimento. Temos aqui um exemplo. 

Os elefantes utilizados para entretenimento podem parecer bem tratados, mas 
a realidade pode ser bem diferente. A procedência deles e a maneira como ali 
chegaram é uma jornada terrível ignorada pela maioria das pessoas. 

Elefantes jovens têm mais valor no mercado e são alvos frequentes de caçadores 
ilegais. Capturá-los, transportá-los e treiná-los é também mais fácil. Eles são 
capturados por meio de grandes buracos cavados no chão, dos quais não 
conseguem escapar. De maneira igualmente traumática, vários filhotes de elefantes 
nascem em cativeiro, jamais experimentando uma vida sem dor e estresse.

Arrancados de suas famílias e transportados para bem longe, os bebês elefantes 
enfrentarão treinamentos cruéis. Varas com pontas de metal, correntes e cordas, 
além de um modelo de treinamento para tirar seus impulsos naturais. E isto é apenas 
o começo. Eles serão também forçados a entreter turistas e, até o fim de suas 
vidas, passarão o seu tempo ‘livre’ socialmente isolados e fisicamente cerceados. 
Infelizmente, enquanto houver demanda para este tipo de turismo, estas atrocidades 
vão continuar. 

Ao se conscientizar sobre o impacto de suas escolhas, você está dando o primeiro 
passo para nos ajudar a dar fim a este tipo cruel de exploração da vida silvestre.

Os animais silvestres pertencem  
à natureza

Agora que você já conhece a história destes animais, passe a protegê 
– los em suas férias
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Finalmente, você está aproveitando as suas férias!  Então, faça a si mesmo  
as perguntas abaixo, já que elas poderão ajudá-lo a proteger os animais  
que você encontrar:

Com o que se preocupar  
em suas férias

2 Existem áreas de descanso e abrigo 
para os animais?

 Os animais silvestres utilizados na 
diversão de turistas foram, em geral, 
arrancados de seu habitat natural. Eles 
são confinados com nenhuma ou pouca 
proteção contra condições climáticas 
adversas, sendo também privados de 
repouso adequado.

1 Este animal tem comida e água?

 Muitos animais silvestres utilizados na 
diversão de turistas, como elefantes 
e macacos, são forçados a trabalhar 
por várias horas seguidas, com acesso 
limitado a água fresca e comida, 
podendo sofrer de calor, exaustão  
e desidratação.
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Por fin está de viaje! Ahora hágase estas simples preguntas que pueden ayudar a 
proteger a los animales que encuentres mientras viaja.

Qué buscar en  
sus vacaciones

2 Existe descanso y refugio para los 
animales?

 Los animales silvestres utilizados para 
entretener a los turistas a menudo son 
extraídos de sus ambientes naturales. 
Se les mantiene en encierros con poca 
o ninguna protección contra el clima 
severo y no se les brinda un descanso 
adecuado.

1 Este animal tiene comida y agua?
 Muchos animales salvajes utilizados 

para entretener a los turistas, como 
los elefantes y los monos, se ven 
obligados a trabajar largas horas con 
acceso limitado al agua potable y 
alimentos. Pueden sufrir deshidratación, 
agotamiento y estrés por el calor.
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At last you’re on your journey! Now ask yourself these simple questions 
that can help protect the animals you encounter as you travel. 

What to look out for  
on your holiday

2 Is there rest and shelter for  
the animals? 

 Wild animals used to entertain 
tourists have often been taken from 
their natural environments. They are 
kept in enclosures with little or no 
protection from harsh weather, and 
are not given adequate rest.

1 Does this animal have food  
and water?

 Many wild animals used to entertain 
tourists, like elephants and monkeys, 
are forced to work long hours with 
limited access to fresh water and 
food. They may suffer heat stress, 
exhaustion and dehydration. 

Image © flickr.com/jurvetson
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5  Eu vou perceber quando o animal está 
em situação de estresse?

 Animais silvestres exibidos em zoológicos, 
espetáculos e circos frequentemente 
sofrem um alto grau de estresse e 
desenvolvem vários traumas como 
resultado de anos de confinamento em 
condições inadequadas e de submissão 
a terríveis métodos de adestramento. As 
crueldades que você não vê podem ser 
as mais estressantes aos animais.

4 ‘Comportamento natural’  
ou crueldade?

 Animais silvestres mantidos em  
cativeiro são geralmente tirados  
de suas famílias. Muitos destes 
animais têm comportamentos sociais 
complexos que jamais poderão ser 
reconstituídos nestas condições. Eles são 
também explorados em atividades de 
entretenimento e forçados a manifestar 
comportamentos antinaturais.

3 Estes animais passam por  
maus-tratos e sofrimentos?

 Muitos animais mantidos em cativeiro 
podem sofrer problemas de desnutrição 
e de saúde em decorrência de má 
alimentação e de nenhum ou pouco 
cuidado veterinário. Alguns animais 
chegam a ter os seus dentes arrancados 
e as suas unhas cortadas, o que lhes 
causa enormes sofrimentos.

Outras maneiras de ajudar a proteger  
os animais silvestres em suas férias 9

5  Veré animales en peligro?
 A menudo, los animales salvajes 

que viven y / o actúan en parques 
zoológicos, espectáculos y circos sufren 
de altos niveles de estrés y trauma 
psicológico, ambos causados por 
confinamiento, aislamiento, condiciones 
inadecuadas y métodos crueles de 
entrenamiento. La crueldad que usted 
no ve puede ser la más angustiosa.

4 ¿Es esto un ‘comportamiento natural’ 
o es crueldad?

 Con frecuencia, los animales  
cautivos son extraídos de sus familias. 
Muchos animales salvajes tienen 
estructuras sociales complejas que no 
se pueden recrear en el cautiverio. 
Estos animales son explotados para el 
entretenimiento, obligados a realizar 
comportamientos antinaturales.

3 ¿Es éste un animal con dolor y 
sufrimiento?

 Muchos animales cautivos pueden 
estar sufriendo de desnutrición y 
mala salud, causados por una dieta 
inadecuada o acceso a poca o 
ninguna atención veterinaria. A 
algunos animales se les arrancarán sus 
dientes o se les recortarán las garras, 
causándoles terribles sufrimientos.

Más formas en que puede ayudar a proteger a los animales  
salvajes en el turismo  9

5 Will I see animals in distress? 

 Performing wild animals in zoos, 
shows and circuses often suffer from 
high stress levels and psychological 
trauma caused by close confinement, 
inadequate conditions and cruel 
training methods. It’s the cruelty 
you don’t see that can be the most 
distressing. 

4 Is this ‘natural behaviour’  
or is it cruelty?

 Captive animals are often taken 
from their families. Many wild 
animals have complex social 
structures that cannot be recreated 
in captivity. These animals are 
exploited for entertainment, forced 
to perform unnatural behaviours. 

3 Is this animal in pain and 
suffering?

 Many captive animals may be 
suffering from poor nutrition and 
health, caused by an inadequate 
diet or access to little or no 
veterinary care. Some animals will 
have their teeth pulled or claws 
clipped, causing terrible suffering.

More ways you can help protect wild animals in tourism  

Image © World Animal Protection/Victor Watkins 

Image © Flickr.com/cesarastudillo

Image © flickr.com/mamchenkov

Imagem © World Animal Protection/Victor Watkins 
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  Divulgue: conte as suas experiências a seus amigos e familiares. Use as mídias 
sociais para incentivá-los a se informar sobre como podem se tornar turistas 
amigos dos animais durante as suas férias.

  Registre e denuncie: registre todo tratamento inadequado dispensado a um 
animal e envie o material para uma autoridade local competente. Não tome 
qualquer atitude sozinho, já que isto poderá acarretar risco para você e/ou 
para o animal. 

   Observe os animais na natureza: experimente a sensação prazerosa de 
observar os animais em seu habitat natural. Proteja o ambiente do qual eles 
dependem para sobreviver.

   Junte-se à World Animal Protection: saiba mais sobre o nosso trabalho 
de proteção aos animais, seja em situações de desastre, em atividades de 
produção, em comunidades ou em seu ambiente natural. Visite o nosso site: 
worldanimalprotection.org.br

 
 
 
Ao dispor de todas as informações contidas neste guia, você está  
dando o primeiro passo para ajudar os animais durante as suas férias.  
Muito obrigado!

Agora é hora de por em prática o seu conhecimento. Arrume as malas,  
tenha uma excelente viagem e proteja sempre os animais!

Proteja os animais após  
as suas férias



http://bit.ly/TurismoConsciente
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