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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 animais 
silvestres em espetáculos ou sendo usados como atrativos em passeios turísticos. 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.

Bichos-preguiça retirados da natureza e mantidos em cativeiro – geralmente em condições 
precárias – para servir à indústria de entretenimento, sobrevivem apenas por cerca de 6 
meses, sendo que na natureza estes animais vivem entre 20 ou 30 anos. E depois de morrer, 
são substituídos por outros filhotes tirados da natureza.

Botos cor-de-rosa utilizados em experiências turísticas apresentam feridas sob o queixo e nas 
nadadeiras em função do contato direto com guias e grupos de turistas, que entram nos rios 
para alimentar, tocar e tirar selfies com os animais.

Jacaretingas exploradas como acessórios para selfies têm suas bocas amarradas com 
bandas elásticas enquanto permanecem nas mãos de turistas. E entre uma “visita” e outra, são 
mantidas em pequenas caixas de isopor ou em refrigeradores quebrados. Em situação de 
estresse, desenvolvem lesões e doenças crônicas.

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 (Proteção Animal Mundial) 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. 

Por que proteger os animais 
é importante em suas viagens
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Quanto mais informações você obtiver sobre o tratamento oferecido 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.

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 estão fornecendo 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 

Imagem © Bernard DUPONT via Flickr
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Agora que você já conhece a história destes animais, 
passe a protegê-los em suas férias

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.

Bichos-preguiça, botos, macacos, jacaretingas, algumas espécies de aves e outros animais 
utilizados para entretenimento podem parecer bem tratados, mas a realidade escondida 
costuma ser de extrema crueldade. A jornada desses animais a partir de sua retirada da 
natureza até o momento da interação com os turistas é ignorada pela maioria das pessoas.

Para “amansar” um animal silvestre, é preciso usar técnicas geralmente cruéis, como a 
privação de comida ou a separação forçada dos pais. Além de uma vida inteira de dor, 
sofrimento e estresse a qual esses animais são submetidos.

Botos cor-de-rosa são cercados por grandes grupos de turistas barulhentos, apresentam 
feridas sob o queixo e nadadeiras, pois são as áreas do corpo do animal que são agarradas 
pelos guias de turismo para levá-los para fora da água e garantir que os turistas possam 
tocá-los. Os botos também são repetidamente atraídos com alimentos para se tornarem 
condicionados ao contato humano.

As jacaretingas também sofrem com o turismo, visto o manuseio impróprio que é realizado 
com esses animais. Suas bocas são amarradas com bandas elásticas e os animais são 
mantidos em pequenas caixas de isopor ou em refrigeradores quebrados, o que gera alto 
nível de estresse, lesões e doenças crônicas. 

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

Imagem © NI
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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 macacos, 
tamanduás e tucanos, são forçados a 
trabalhar por várias horas seguidas, 
com acesso limitado a água fresca 
e comida, podendo sofrer de calor, 
exaustão e desidratação.

Imagem © SOS Fauna
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Praticar turismo responsável com animais silvestres 
significa respeitar as seguintes recomendações 

5  Eu vou perceber quando o animal 
está em situação de estresse?

 Animais silvestres exibidos em zoológicos, 
espetáculos, circos e como objetos de 
entretenimento em atrações turísticas 
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.

Imagem © World Animal Protection | Nando Machado
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 1  Os animais devem ser observados livres na natureza, nunca presos. Além do 
cenário ser bem mais bonito, você ainda aprende sobre o comportamento natural 
da espécie e não financia a retirada de animais dos rios, florestas e céu brasileiros.

2  É preciso manter uma distância mínima e segura para que a observação não estresse 
ou altere o comportamento natural do animal. Lembre-se que animais silvestres podem 
apresentar comportamento imprevisível e não amigável com humanos. 

3  As visitas turísticas devem ser realizadas de forma calma e silenciosa.

4  Não se deve oferecer qualquer tipo de alimento ou isca para estimular a  
aproximação dos animais.

 5  Não se deve tocar nos animais ou ter qualquer outro tipo de contato direto. Mantenha 
sempre uma distância segura, não faça barulho e respeite a natureza do animal.

 6  Os animais jamais devem ser usados como acessório para selfies ou em shows 
para turistas.

7  A atividade turística não deve gerar impactos negativos ao habitat natural dos 
animais silvestres.

Como ser um 
turista responsável 

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