
Expondo as 
selfies com tigres  
Um retrato da indústria do entretenimento 
com tigres na Tailândia



Rendendo anualmente1 2 até 250 bilhões de dólares, o 
turismo com vida silvestre é um grande negócio. Estima-
se que, globalmente, as atrações turísticas desse tipo 
condenem cerca de 550.000 animais silvestres³ a um 
sofrimento aterrorizante e, em sua maior parte, invisível. 
Como sua dor e angústia são amplamente escondidas, 
geralmente os visitantes desses estabelecimentos nem 
suspeitam quão horríveis são os abusos e as condições  
que esses animais suportam em nome do entretenimento  
de turistas.

Os tigres mantidos em cativeiro, em especial, são vítimas 
de um turismo irresponsável – já que seu sofrimento é 
agravado pela demanda por selfies e fotos ao seu lado, 
para serem compartilhadas em redes sociais. Esses felinos 
majestosos e ameaçados de extinção são criados, usados 
e abusados para entreter turistas e alavancar os lucros 
de atrações de turismo com vida silvestre, agências de 
viagens, e às vezes até traficantes.  

Introdução

Uma vida de sofrimento

O sofrimento ao qual tigres são submetidos a vida inteira 
começa logo cedo, quando são separados de suas 
mães, e continua através de um adestramento implacável 
e de interações estressantes com turistas. Conforme 
vão crescendo, os tigres costumam ser confinados em 
jaulas pequenas e áridas, acorrentados, e submetidos 
a duros regimes de treinamento que os preparam para 
apresentações e os forçam a ter comportamentos 
angustiantes, que vão contra sua natureza. 

A Tailândia é um dos principais centros de turismo 
com tigres, possuindo diversas atrações e atividades 
promovidas por agências e sites de viagens, como a 
TripAdvisor. 

As investigações que diversas organizações têm conduzido 
sobre o Tiger Temple, na província de Kanchanaburi, têm 
ganhado atenção especial da mídia4. O tratamento cruel 
aos animais mantidos nesse estabelecimento foi exposto 
pela primeira vez em 2009 e, em junho de 2016, todos os 
147 tigres em suas instalações foram apreendidos pelas 
autoridades tailandesas. No momento da publicação 
deste relatório, o Tiger Temple está sendo acusado de ter 
ligações com o tráfico de partes do corpo de tigres5. 

Por enquanto, não há provas de que qualquer um dos 
outros estabelecimentos citados neste relatório estejam 
envolvidos com o comércio ilegal de tigres ou de suas 
partes. Mas nossa pesquisa mostra que em alguns 
estabelecimentos há discrepâncias significativas entre o 
número de tigres declarados e os observados no local, 
o que levanta sérias preocupações. Especialmente sobre 
a criação “à jato” de tigres em cativeiro, uma prática 
aparentemente comum e sem benefício à preservação  
da espécie.
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Apesar de protestos internacionais contra os criadouros 
de tigres para entretenimento e tráfico de partes do seu 
corpo, essa prática continua acontecendo na Ásia. Após 
nossa pesquisa de 2010 sobre o bem-estar animal nos 
estabelecimentos de turismo com vida silvestre, revisitamos 
os mesmos locais em 2015 e 2016; e também visitamos 
novos estabelecimentos que foram abertos a partir          
de 2010. 

Nossos pesquisadores descobriram uma indústria em 
expansão: com até 830 tigres sendo mantidos em cativeiro 
nos estabelecimentos tailandeses que usam tigres como 
atrações ainda em 2016 – em comparação com até 623 
animais que estavam nos 10 maiores estabelecimentos de 
entretenimento com tigres no país durante nossa primeira 
pesquisa, em 20106.

Este relatório apresenta uma análise abrangente da 
indústria de entretenimento com tigres na Tailândia 
e destaca o papel dos governos, da indústria do          
turismo e dos turistas ao redor do mundo na proteção 
desses animais.

Expondo o sofrimento em números  

Entre março de 2015 e junho de 2016, nossos 
pesquisadores visitaram anonimamente 17 das maiores 
atrações com tigres na Tailândia. Nós focamos em 
estabelecimentos que ofereciam interação direta entre 
visitantes e animais ou apresentações semelhantes às 
circenses, nas quais a principal fonte de entretenimento 
para turistas são os tigres.

Durante cada visita, nossos pesquisadores registraram o 
número de tigres adultos e filhotes, bem como os números 

Expandindo uma 
indústria cruel

declarados pelo estabelecimento para fins de pesquisa. 

A forma como os animais eram utilizados para entreter e 
as condições gerais de criação em cativeiro – como eles 
eram mantidos em cada estabelecimento – também foram 
registradas e avaliadas cientificamente.

Nossa pesquisa constatou evidência direta da existência 
de 535 tigres em atrações turísticas, sendo que o Tiger 
Temple (com 147) e o Sriracha Tiger Zoo (com 130) 
registravam as maiores quantidades de animais. Os 
números relatados pelos próprios estabelecimentos, 
porém, sugeriam que até 830 tigres eram mantidos em 
suas instalações – 207 a mais do que os registrados em 
nossa pesquisa de 2010. O número total de tigres em 
cativeiro na Tailândia é ainda mais alto, com comentários 
do governo sugerindo que até 1.500 deles vivem em 
zoológicos, estabelecimentos privados e outros espaços7. 

Ocultando um comércio ilegal 

As revelações trazidas à tona pelo caso contra o Tiger 
Temple, neste ano, destacam como a reprodução de 
tigres talvez não seja feita apenas legalmente, para fins 
de turismo, como também para o tráfico ilegal de partes 
do corpo do animal. Oficiais do governo encontraram 
70 filhotes de tigre em potes de vidro e congeladores. 
Eles também encontraram peles e um grande número de 
amuletos feitos com os ossos, dentes e pele dos animais. O 
Tiger Temple também fracassou em prestar contas sobre o 
desaparecimento de três tigres registrados pelo governo5.

O Tiger Temple e suas supostas práticas de criação para 
comercializar partes de corpos de tigres talvez não seja 
um caso isolado.

Total de tigres 
declarados por 

estabelecimentos de 
entretenimento em 2010: 623 Total de tigres declarados 

por estabelecimentos 
de entretenimento em 

2015/16: 830

Analisando os números da criação em cativeiro: 

Embora  nossos dados sugiram  
um crescimento estável do  
número de tigres em cativeiro   
na Tailândia, é possível questionar 
se esse aumento leva em conta 
cada tigre nascido em cativeiro.

 Os cálculos a seguir podem 
servir como base para estimar 
a capacidade teórica de 
reprodução de tigres em  
cativeiro na Tailândia.

  Presumindo que 50% dos  
830 tigres reportados sejam 
fêmeas e que 30% dessas  
fêmeas estariam em idade 
reprodutiva, isso sugere que  
cerca de 125 tigresas poderiam 
ser usadas para reprodução.

  Uma tigresa dá à luz, em média, a 
dois ou três filhotes por ninhada8. 
Em circunstâncias normais, a 
fêmea levaria mais dois ou três 
anos para produzir outra ninhada. 
Caso os filhotes morram ou 
desapareçam, porém, uma tigresa 
é capaz de acasalar novamente 
depois de algumas semanas9.

  Uma prática comum em muitos 
dos estabelecimentos de 
entretenimento é separar os 
filhotes de sua mãe durante as 
primeiras semanas de vida. Isso 
permite que a fêmea comece a 
acasalar novamente mais cedo, 
provavelmente levando a até 
uma ninhada por ano. Com esses 
números em mente, pode-se 

estimar que de 250 a 375 tigres 
nasçam em cativeiro anualmente 
na Tailândia, somente nas 
atrações turísticas com tigres.

  O grande interesse dos 
estabelecimentos em criar tigres 
em cativeiro indicaria uma forte 
motivação para potencializar 
a rapidez na criação e, assim, 
produzir filhotes para atrações 
turísticas.

 Esses cálculos são baseados 
em algumas suposições, mas 
destacam a importância de 
uma monitoração rígida dos 
estabelecimentos com tigres e de 
mais transparência quanto ao que 
realmente acontece dentro deles.
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Todos os 17 pontos turísticos que visitamos ofereciam 
atividades e apresentações cruéis, que vão contra a 
natureza dos animais. 

Em 13 dos estabelecimentos, era permitido que turistas  
se aproximassem e tirassem selfies com tigres adultos. 
E em 12 estabelecimentos, os visitantes também eram 
encorajados a tirar selfies com filhotes de tigre,  
separados de suas mães já no início de suas vidas.

Vendendo crueldade 
“de pertinho”

Encontramos 3 atrações com tigres que permitiam que os 
turistas alimentassem tigres adultos. Dois deles – o Sriracha 
Tiger Zoo e o Samui Aquarium and Tiger Zoo – ofereciam 
apresentações do tipo circense, usando tigres.

Essas apresentações geralmente exigiam que os tigres 
agissem em desacordo com sua natureza – fazendo 
inclusive com que os animais saltassem através de aros 
em chamas. Tais comportamentos forçados podem causar 
angústia e intenso estresse nos tigres. 
 

Revelando condições chocantes

Nossa pesquisa confirmou que a maioria dos tigres em 
atrações turísticas na Tailândia estão sendo mantidos em 
condições severamente inadequadas. Essa também era 
a situação durante nossa pesquisa de 2010, quando 
constatamos que 90% dos estabelecimentos estavam 
em condições terríveis, que não supriam sequer as 
necessidades mais básicas6 dos animais. 

Entre 2015 e 2016, descobrimos que os tigres estavam 
geralmente abrigados em jaulas de concreto ou recintos 
áridos, com acesso limitado à agua fresca. Eles também 
eram expostos a visitantes constantemente, bem como a 
outros fatores estressantes, como superlotação ou altos 
níveis de ruído.

Somente 6 dos 17 estabelecimentos ofereciam alguma 
forma de enriquecimento ambiental básico, como toras de 
madeira em um cercado ou funcionários que encorajassem 
os filhotes de tigre a brincar. Mas isso ainda não é o 
bastante para manter tigres suficientemente ativos – física 
e psicologicamente. Na natureza, por exemplo, tigresas 
percorrem de 16 a 32 quilômetros em apenas uma noite10.

Doze por cento dos tigres que observamos apresentavam 
problemas comportamentais. Entre eles, estavam 
comportamentos tipicamente ou excessivamente 
agressivos, como andar de um lado para o outro 
repetitivamente ou morder a própria cauda. Esses 
comportamentos costumam ocorrer quando os animais 
sentem que não conseguem lidar com ambientes ou 
situações estressantes. Comportamentos do tipo também 
nunca foram registrados em animais vivendo na natureza, 
o que ressalta a inadequação dos ambientes de cativeiro.

Nossas observações foram feitas durante um período 
relativamente curto e geralmente durante o dia. Assim 
sendo, elas não podem ser consideradas um retrato 
preciso dos problemas comportamentais sofridos pelos 
tigres. Mas como esses animais são mais ativos à noite, 
seus problemas comportamentais tendem a aumentar e 
piorar depois que escurece.

Ao todo, 400 dos 535 tigres observados (ou seja, 75%) 
eram mantidos em jaulas de menos de 20 m2 durante 
a maior parte do dia e da noite. Outros 10% eram 
mantidos em cercados pequenos, de 21 e 130 m2, e 
geralmente dividiam o espaço com vários outros animais. 
Muitas vezes, as jaulas eram recintos ríspidos ou feitos de 
concreto. Os animais tinham acesso limitado a água fresca 
e tratamento veterinário adequado.

Baseado na pontuação de bem-estar obtida por 
cada estabelecimento, até 674 tigres (82% dos tigres 
reportados) eram mantidos em condições de bem-estar 
animal inferiores a 5, indicando uma vida miserável 
para esses tigres. Os 18% restantes eram mantidos em 
estabelecimentos com pontuação 5 ou 6. Embora isso 
indique condições ligeiramente melhores, ainda está longe 
de suprir as necessidades dos tigres.

1  Mais informações sobre nossa metodologia podem ser encontradas 
em World Animal Protection. 2014. Wildlife on a Tightrope:  An over-
view of wild animals in entertainment in Thailand. [Online] Disponível 
em:   http://www.worldanimalprotection.org/sites/default/files/
int_files/wildlife-on-a-tightrope-thailand.pdf



8 9

Condições de bem-estar dos tigres em atrações turísticas tailandesas Separando filhotes e mães

Esses estabelecimentos costumam separar filhotes de 
tigres de suas mães, apenas duas ou três semanas após 
seu nascimento. Eles passam então a ser alimentados 
artificialmente, à mão, por turistas que oferecem 
mamadeiras aos filhotes que ainda estão em suas 
primeiras semanas de vida. 

Os estabelecimentos alegam que a separação é 
necessária para impedir que as tigresas matem seus 
próprios filhotes. Embora incidentes desse tipo tenham sido 
registrados em outras instalações que mantinham tigres 
presos em cativeiro, eles geralmente estão relacionados 
a ambientes estressantes, como condições impróprias de 
cativeiro11.

Devemos presumir que a separação prematura dos filhotes 
de tigre de suas mães também serve a um segundo 
propósito: permitir que os estabelecimentos obtenham 
ninhadas mais frequentemente. Um exemplo disso é que, 
em 2010, documentamos declarações do Sriracha Tiger 
Zoo afirmando possuir índices de natalidade 6 a 9 vezes 
maiores do que os ocorridos na natureza. A separação 
causa grande estresse tanto para os filhotes quanto para 
as mães, já que na natureza eles permaneceriam juntos 
até que os jovens tigres completassem dois anos9.
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Pontuação de bem-estar animal (1=pior possível, 10 = melhor possível)

As pontuações de bem-estar animal foram 
calculadas para cada estabelecimento através 
de uma avaliação das condições em que a 
maioria dos tigres aparenta ser mantida, em cada 
local. Foram incluídos no sistema de pontuação 
o tamanho dos recintos de cativeiro, a qualidade 
sonora do ambiente, o abrigo, a higiene e a 
proximidade de um habitat natural, o acesso 
a outros da mesma espécie para interação 
social, a qualidade da dieta, a intensidade do 
entretenimento e o nível de gerenciamento dos 
animais pelos treinadores. Um ponto representa 
as piores condições de bem-estar possíveis, sendo 
10 pontos o equivalente às melhores condições 
possíveis em cativeiro. Dois estabelecimentos, com 
um total de 7 tigres, não puderam ser avaliados 
suficientemente e não foram incluídos nos dados 
acima. A quantidade de tigres é baseada nos 
números reportados pelos estabelecimentos1.
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Estabelecimentos  
de Entretenimento 
com Tigres

Selfies com
Tigres Adultos

Selfies com
Tigres Filhotes

Shows
de Tigres

 Alimentação
de Tigres

2015/16 2010

Tigres 
Reportados

Tigres  
Observados

Tigres 
Reportados

Tigres  
Observados

Tiger Kingdom 
Chiang Mai 

X X − − 49 49 33 33

Ayutthaya  
Elephant Village

X − − − 1 1 3 3

Chang Siam X − − − 3 3 − −

Million Years Stone 
Park

X X − − 90 42 40 35

Sriracha  
Tiger Zoo

X X X X 350 130 400 110

Samut Prakhan 
Crocodile Zoo

X X − − 3 3 6 6

Samphran  
Elephant Ground

X − − − 2 2 3 3

Safari World Marine 
Park

− X − − 7 7 10 10

Damnoen Saduak 
Tiger Zoo

− X − X 24 24 − −

Huahin Safari and 
Adventure Park

X X − − 30 30 − −

Tiger Temple X X − − 148 148 70 45

Safari Park  
Kanchanaburi

X X − X 13 13 − −

Phuket Zoo X − − − 1 1 − −

Samui Aquarium & 
Tiger Zoo

X − X − 45 18 − −

Tiger Kingdom 
Phuket

X X − − 57 57 − −

Tiger Kingdom 
Suvarnabhumi*

− X − − − − 55 25

Phuket  
Fantasea**

− X − − 3 3 3 3

Namuang  
Safari Park**

− X − − 4 4 − −

Número Total 
de Tigres

830 535 623 273

 

X Atividade disponível 
−  Não havia a atividade ou os dados, referentes ao número 
 de tigres reportados, não estavam disponíveis
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Localização dos estabelecimentos na Tailândia

* Esse estabelecimento não existia mais durante a pesquisa de 2015/16
** Avaliações de bem-estar não puderam ser conduzidas nesses 
estabelecimentos

Quantidade de tigres e tipos de atividades turísticas oferecidas em  
17 estabelecimentos de entretenimento com tigres diferentes, avaliados 
durante a pesquisa de 2015 e 2016 da World Animal Protection.  
A coluna de tigres “observados” diz respeito aos tigres vistos diretamente 
por pesquisadores durante visitas a esses estabelecimentos ou indicados 
em relatórios oficiais do governo. Tigres “reportados” refere-se ao número 
fornecido pelas próprias atrações com tigres.
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O Sriracha Tiger Zoo, próximo à Pattaya, havia 
reportado o maior número de tigres em sua posse. 
Os tigres também apareceram nas piores condições 
dentre todos os estabelecimentos avaliados em nossa 
pesquisa. Pelo menos um dos tigres observados 
estava tão magro que seus quadris e costelas eram 
visíveis. Cicatrizes também podiam ser vistas em pelo 
menos um dos animais.
 

Foco no...  
Sriracha Tiger Zoo

Apresentações forçadas
 
A função de alguns dos tigres do Sriracha é realizar 
acrobacias, como saltar através de aros em chamas, se 
equilibrar em uma corda bamba, e andar por pequenas 
plataformas de aço. Nenhuma dessas atividades seria 
possível sem um treinamento que inflige sofrimento aos 
animais e os torna complacentes o bastante para se 
apresentarem. 

No decorrer das apresentações, os animais também são 
obrigados a rolarem, pularem e se sentarem em posturas 
que não são naturais, seguindo comandos. Os treinadores 
usam pedaços de comida como recompensa, mas também 
possuem um chicote grosso, que utilizam para direcionar e 
controlar o comportamento dos tigres.

Além disso, varas curtas de bambu são usadas para 
controlar o comportamento de tigres adultos e apontar 
seus rostos na direção correta para que os visitantes 
possam tirar fotos. 

Tratados com punições
 
Um dos funcionários revelou aos pesquisadores que 
inanição ou limitação excessiva de alimento são técnicas 
utilizadas para punir os tigres quando eles cometem um 
“erro”. Ele revelou que a equipe limita “a comida deles 
quando eles são malcriados.... Nós podemos puni-los 
deixando o tigre passar fome”12.

Os tigres pareciam estar estressados e temer seus 
treinadores, diversas vezes, durante as apresentações.
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Tigres famintos
 
O Sriracha também permite que seus visitantes alimentem 
os tigres, pagando uma taxa extra. Essa atividade envolve 
atirar com espingardas de chumbinho em pequenas 
caixas, que liberam pedaços de carne. As caixas ficam 
penduradas por um fio sobre um cercado que abriga cerca 
de 15 tigres adultos. Quando o centro do alvo é atingido, 
a comida cai no cercado e os tigres correm até ela. 

Nós assistimos repetidamente os tigres mais fortes e 
saudáveis disputando as peças de carne que caíam. Essa 
competição por comida provavelmente era responsável 
por vários tigres aparentarem estar abaixo do peso.

 
 
 

Cativeiro artificial 
 
Outras atividades – muitas delas bizarras e completamente 
desconectadas dos habitats e comportamentos naturais 
dos tigres – foram assistidas e aplaudidas com entusiasmo 
pelos turistas.

Filhotes de tigres eram mantidos em um cercado com 
leitões que mamavam de uma porca confinada em uma 
baia estreita. Outro recinto abrigava um leitão e um tigre 
adulto de grande porte – que normalmente seriam presa e 
predador.

Uma das principais atrações do Sriracha é a alimentação 
de filhotes de tigre. Para essa atividade, entre 10 e 20 
filhotes são mantidos o dia inteiro em pequenas jaulas 
situadas no mesmo cômodo. Diariamente, centenas de 
visitantes se aproximam das jaulas, pagam para tirar selfies 
ou os alimentam com mamadeiras. Em outra área, dois 
filhotes de tigre com algumas semanas de vida estavam 
deitados passivamente no canto de uma jaula de concreto. 

Ao lado deles estava um funcionário do estabelecimento, 
esperando os visitantes entrarem e alimentarem os filhotes 
com mamadeiras.

As falsas alegações do zoológico sobre o valor 
educacional do entretenimento que oferecem ficam ainda 
mais evidentes em uma atração que sugere erroneamente 
que os tigres são nativos da África. Ali, os visitantes são 
encorajados a fotografar o tigre em uma paisagem 
“africana”. O animal é empurrado e cutucado com uma 
vara de bambu, brandida por um treinador estilo Tarzan, 
até se sentar em um banquinho. 

Financiando a crueldade

 
Em seu site, o Sriracha afirma ter acolhido “mais de 10 
milhões de visitantes” que vieram do mundo inteiro para ver 
seus tigres adultos e filhotes desde 199713.

Tragicamente, através da compra de ingressos e 
taxas para as atrações, esses visitantes financiam 
involuntariamente a crueldade e a ignorância. 

Uma pesquisa feita pela Unidade de Pesquisa 
e Conservação da Vida Silvestre (WildCRU) da 
Universidade de Oxford mostra que cerca de 80% das 
pessoas que deixam avaliações no TripAdvisor geralmente 
desconhecem os problemas de bem-estar animal 
associados a atrações turísticas com vida silvestre3.

De 3.904 avaliações de estabelecimentos que ofereciam 
interações com tigres – incluindo o Sriracha Tiger Zoo – 
3.205 (82%) classificaram a atração como “excelente” 
ou “muito boa”. Apenas 18% avaliaram negativamente as 
atrações devido a preocupações com bem-estar animal ou 
proteção da espécie.

Preocupação com a conservação  

O tigre é uma das espécies mais icônicas do 
planeta, mas o maior dos “grandes felinos” está à 
beira da extinção. Cem anos atrás, até 100.000 
tigres selvagens percorriam a Ásia. 

Atualmente, restam apenas cerca de 3.890 deles 
na natureza, ocupando meros 4% de seu território 
original14.

Esse declínio catastrófico é impulsionado por uma 
série de ameaças, incluindo a caça para o tráfico 
de animais silvestres; a caça excessiva das presas 
dos tigres, por parte da população local; a perda 
de habitat e conflitos com seres humanos.

Como resultado, os tigres são considerados 
globalmente como ameaçados de extinção, sendo 
que duas subespécies (o tigre de Sumatra e o tigre 
Malaio) estão classificadas ainda como criticamente 
ameaçadas.

Todas as fotografias nesta seção 
foram tiradas no Sriracha Tiger 
Zoo, em 2015.
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Os resultados da nossa pesquisa mostram que cada 
um de nós tem um papel a desempenhar na proteção 
dos tigres contra a crueldade causada pela indústria de 
entretenimento de turistas.

Queremos que os animais silvestres permaneçam na 
natureza, que é o seu lugar. Mas os tigres mantidos 
em atrações turísticas na Tailândia não podem ser 
liberados na natureza. Eles possuem uma genética 
fraca, devido a anos de endogamia (reprodução 
em cativeiro entre animais com parentesco), e o seu 
comportamento foi alterado por passar a vida toda 
em cativeiro, limitando suas chances de sobrevivência 
na natureza. Assim sendo, precisamos questionar o 
propósito de tais operações gigantes de reprodução 
de tigres em cativeiro que não tenham como objetivo a 
preservação da espécie – especialmente quando esses 
estabelecimentos claramente têm um impacto negativo 
no bem-estar dos animais.

Os tigres vivendo em atrações turísticas precisam da 
nossa proteção contra os maus-tratos em cativeiro; 
e a eliminação gradativa dessa indústria deve ser 
assegurada. Por isso, convocamos:

Movendo o mundo 
pelos animais silvestres

Os governos do mundo inteiro a investigarem 
estabelecimentos de entretenimento que usam tigres 
e a encerrarem as atividades daqueles que apresentem 
evidências de tráfico, crueldade ou negligência, 
conforme descrito neste relatório. A criação em cativeiro 
de tigres deve ser limitada a projetos reconhecidos 
internacionalmente, que visem beneficiar a conservação 
da espécie. As autoridades tailandesas já começaram a 
agir, confiscando 147 tigres do Tiger Temple, em junho 
de 2016. Nós as convocamos para que continuem 
investigando outras atrações turísticas no país e fechem 
aquelas que estejam explorando os tigres e cometendo 
abusos.

Silvestres. Não entretenimento.

Com nossa campanha “Silvestres. 
Não entretenimento”, estamos 
construindo um movimento global 
para proteger os animais silvestres.  
Ao trabalhar com turistas, agências de 
viagens, a indústria de entretenimento 
e governos ao redor do mundo, 
estamos cessando a demanda e, 
consequentemente, a oferta de 
atividades cruéis de turismo com  
vida silvestre. 

Centenas de milhares de pessoas 
já se juntaram ao nosso movimento 
pelos animais silvestres. Mais de 
100 agências de viagens também se 
comprometeram a encerrar a venda 
e promoção de shows e passeios de 
elefante. Isso é só o começo. Você 
também pode fazer parte.

Junte-se ao movimento pela proteção 
de animais silvestres em
worldanimalprotection.org.br/
silvestres-nao-entretenimento  

Você pode tomar uma atitude em 
defesa dos tigres, se juntando a 
mais de 400 mil pessoas ao redor 
do mundo que já assinaram nossa 
petição, exigindo que a TripAdvisor 
pare de vender e promover atrações 
cruéis de turismo com animais 
silvestres. 

worldanimalprotection.org.br/
silvestres-nao-entretenimento 

As agências de viagem a pararem de vender e 
promover atrações cruéis com animais silvestres 
e a educarem seus clientes sobre como ser um turista 
responsável.

Um dos maiores sites de viagem do mundo, a TripAdvisor, 
está promovendo e vendendo ingressos para algumas 
das mais cruéis atrações com tigres descobertas nesta 
pesquisa, incluindo o Sriracha Tiger Zoo.

Em vez de lucrar com esse tipo de entretenimento cruel, a 
TripAdvisor deveria atuar como uma liderança na proteção 
aos animais silvestres. Eles têm o potencial para educar 
milhões de turistas e impactar a vida de centenas de 
milhares de animais.

Turistas devem manter distância de atrações 
irresponsáveis que usam animais silvestres.

Nossa mensagem é simples: se você tiver a  
oportunidade de montar, abraçar ou tirar uma selfie  
com um animal silvestre, por favor não o faça. E também 
não apoie atividades desse tipo. Os tigres e outras 
espécies silvestres enfrentam uma rotina de maus-tratos, 
nas atrações de entretenimento que oferecem interações 
diretas entre humanos e animais. 

Ao não visitar uma atração cruel com tigres, você 
ajuda a acabar com a lucratividade dessa indústria e 
a encerrar definitivamente as atividades desse tipo de 
estabelecimento. 

Para viver uma experiência genuína com tigres,   
agende um passeio responsável e bem-organizado  
em que você possa ver esses magníficos animais na 
natureza, que é seu lugar.
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