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Esse é um momento de grande felicidade para nós da Revista Pet Plus, porque pudemos neste ano de 2018 
compartilhar conhecimento, experiências e aprender muito com você leitor, agradeço imensamente em 
nome de toda a equipe de nossa revista, por sua participação nesse momento tão importante para nós, 

por cada mensagem enviada, pelos telefonemas e e-mails que nos enviaram.

Chegamos até somente por você! Verdadeiramente sou grato por nos dar a força que necessitávamos em 
tempos tão difíceis, já que este ano, não foi fácil para a grande maioria da população brasileira. E se não fosse por 
você continuar a nos acompanhar tanto lendo nossa revista, quanto nos acompanhando nas redes sociais, e 
diga-se de passagem, tivemos um crescimento fabuloso! Tenha certeza que hoje não estaria escrevendo este 
texto dedicado única e exclusivamente a você meu tão prezado leitor. Tenha certeza que em 2019 estaremos 
muito mais próximos, estamos preparando novidades que tenho certeza que você irá gostar.

Em nome de toda nossa equipe e do recém chegado Raphael Storti, desejamos a você e toda sua família, um Feliz 
Natal e que 2019 seja um ano repleto de coisas boas, conquistas e vitórias!

Um forte abraço!
Wilson Salce
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Explosão de medo

Por: Raphael Storti
Foto: Divulgação
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Fim de ano, tempo de festas, de curtir a família 
e também período de fogos de artifício.

Infelizmente nossos bichinhos de estimação nem 
sempre entram no clima de festa e alguns podem 
desenvolver ou agravar seu medo com o barulho 
dos fogos. Não sabemos ao certo o que desencadeia 
essa fobia, mas é fato que os cães têm a capacidade 
auditiva cerca de 4 vezes  maior que a nossa, sendo 
assim, são mais sensíveis ao barulho dos fogos. O 
medo é uma emoção associada a mecanismos de 
defesa e de sobrevivência, portanto, quando o cão 
se sente ameaçado, ele apresenta uma série de 
respostas fisiológicas, como tremores, olhos 
arregalados, salivação, respiração e batimentos 
cardíacos irregulares e imobilidade seguida 
posteriormente de fuga e busca por abrigo. 

Essa busca por abrigo, aliás, é responsável por um 
aumento significativo da perda de pets nessa época 
do ano já que tentam fugir desesperadamente da 
situação, passando por espaços onde não 
imaginaríamos ser possível.

Para amenizar essa situação é muito importante 
apresentar de maneira gradual esses estímulos 
sonoros já nos primeiros meses após o nascimento 
do filhote. Se essa fase já passou e seu animalzinho 
sofre com o medo excessivo de fogos, podemos 
fazer a dessensibilização desses barulhos utilizando 
cds ou aplicativos que imitem esses sons, 
apresentando-os em volumes baixos e aumentando 
até volumes mais altos de maneira lenta e gradual, 
se possível, fazendo sempre associações positivas  
como oferecer-lhes suas guloseimas preferidas 
enquanto ouvem o som.

Dicas que podem ajudar caso não haja tempo hábil 
para nenhum tipo de treinamento:
 
• Prepare esconderijos que simulem uma toca, 

fazendo com que seu pet se sinta mais seguro e 
protegido. Buscar proteção é uma resposta 
instintiva dos animais;

• Ligue a TV ou aparelho de som em volume alto no 
ambiente que abrigará o seu pet, assim o 
estampido dos fogos ficará em segundo plano;

• Protetores auriculares também são uma boa 
opção para diminuir o efeito do barulho dos 
fogos. Podemos utilizar também pelotas de 
algodão nos ouvidos para abafar o som;

• Em casos mais severos procure a orientação de 
um veterinário da sua confiança. Nunca medique 
seu pet sem consultar um profissional. 

• Um profissional em comportamento animal 
também poderá nessas e em outras questões. 

                                                                         Boas Festas!   

Comportamento
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Não são todos os alimentos que nossos pets podem 
comer, contudo, eles podem ter uma refeição 
diferenciada para a Ceia de Natal e Ano Novo, afinal, 
eles merecem!

Vejam como é bem simples preparar essa receita que a 
Dra. Camila Isoyama, carinhosamente compartilhou 
conosco.

Ingredientes

 · 375 gramas de pescoço, asas, fígado e costas 
de peru crus, batidos no liquidificador;

 · 425 gramas de salmão ou atum em lata;

 · Uma xícara e meia de farinha de centeio;

 · Duas xícaras de farinha de trigo integral;

 · Duas xícaras e meia de farinha de arroz 
integral;

 · Uma xícara e meia de gérmen de trigo;

 · Cinco colheres de sopa de óleo vegetal;

 · Uma xícara e meia de leite em pó;

 · ¾ de xícara de levedura de cerveja em pó;

 · Quatro xícaras de caldo de galinha ou de 
carne.

Modo de preparo

O primeiro passo é misturar os ingredientes secos da 
receita. Em seguida, adicione as peças de peru e as 
de peixes, o caldo de carne e, por fim, o óleo vegetal. 
Feito isso, abra a massa e com um cortador de 
biscoitos faça cortes. Você pode comprar os 
cortadores em diversas formas, como a de Papai 
Noel, de ossinhos, pinheiro e muito mais.

Ao terminar os cortes, coloque cada massa sobre um 
papel manteiga e leve ao forno em uma temperatura 
de 180ºC. Após ficarem da cor marrom-dourado, 
retire a bandeja do forno, deixe esfriar e ofereça ao 
pet tranquilamente.

Bom apetite e Boas Festas!

Todos à mesa
Por: Wilson Salce
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Pet Mix

Hora da FestaHora da Festa
Por : Dra. Lucila Pozzi Catalan
Foto: Divulgação



Muitos acidentes acontecem agora nas 
festas de Natal e Ano Novo. Enfeites, 
confraternizações, churrascos, fogos de 

artifício, tudo pode trazer riscos ao seu pet. Para 
evitar acidentes, ou qualquer outro incômodo para 
seu pet, seguem abaixo algumas dicas básicas:

 

Evite dar comida da Ceia para seu animal

A intoxicação alimentar é o problema campeão de 
ocorrência com os animais nesta época. Os 
sintomas de intoxicação dependem da quantidade 
ingerida em relação ao porte do animal, mas podem 
ocorrer vômitos, fraqueza, apatia, tremores e 
convulsões. Caso seu animal apresentar qualquer 
sintoma diferente procure um médico veterinário 
especializado o mais breve possível.

Então, já sabe, nada de compartilhar seus alimentos 
ou permitir que alguém o faça, por maior que seja 
sua boa intenção e por menor que seja o pedacinho.

 

Evite que seus animais se machuquem com enfeites 
Natalinos 

Para alguns animais, a árvore de Natal e todos seus 
enfeites são como um playground perfeito, mas 
essa brincadeira pode se tornar perigosa. A ingestão 
acidental de algum enfeite pode causar obstrução 
ou perfuração do sistema digestivo, fazendo-se 
n e c e s s á r i o  u m a  i n t e r v e n ç ã o  v e t e r i n á r i a 
emergencial. Outro risco também há com o pisca-
pisca, cuidado, pois podem ocorrer choques caso 
seu pet brinque com o fio.

Quando a festa é na sua casa:

A chegada dos seus convidados, muita agitação e 

barulho podem não fazer bem para alguns animais. 
Por isso tente deixar seu pet em locais confortáveis, 
coloque-o em um cômodo separado longe de toda 
agitação, uma alternativa poderia ser  hotel, hoje há 
hotéis especialmente para animais silvestres e 
exóticos, procure um de confiança.

 

E na hora dos fogos, o que fazer? 

Muitos animais ficam apavorados quando a queima 
de fogos começa. É de cortar o coração! Sem 
compreender a origem de tanto barulho, muitos se 
assustam e podem se machucar. Procure deixar 
portas e janelas fechadas para amenizar o som dos 
fogos, e não deixá-los totalmente sozinhos.

 

Observe seu animal não só nos dias de festas, mas 
nos dias seguintes também, pois alguns animais 
manifestam sintomas dias após o ocorrido. Caso 
perceba algum sinal de diferente em seu pet, 
procure um médico veterinário especializado e Boas 
Festas!

Pet Mix
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Reprodução da Internet

Não pode?



Chegamos em dezembro! Um período que 
muitas empresas entram em recesso durante 
as datas festivas, sendo nesse momento que 

as pessoas gostam de espairecer e descansar em 
lugares que tenham contato direto com a natureza, 
saindo um pouco da rotina e da vida agitada das 
cidades.

Pelos registros das concessionárias das rodovias, há 
um grande número de veículos que vão para as áreas 
litorâneas, e é normal que a família leve seu amigo 
peludo para passar o momento festivo com ele 
nesses lugares.

Muitos se questionam o porquê há proibição da 
entrada de animais de estimação na maioria das 
praias brasileiras, ou seja, eles não podem caminhar 
ou permanecer nas areias e até entrarem no mar, 
entendo que isso lhe cause dissabor, contudo é 
importante levar em consideração alguns pontos 
importantes para o seu animalzinho.

- Areias quentes podem queimar a patinha de seu 
bichinho.

- O calor e a areia causam desconforto na pele de seu 
b i c h i n h o ,   p r o v o c a n d o   o  a t o  d e  c o ç a r 
repetidamente, causando erupções na pele, essas 
feridas abertas tornam-se vulneráveis a contrair 
verminoses.

- Outro fator importante mencionado nesta edição 
na coluna Saúde Animal pela Dra. Camila Isoyama, é 
que nessa época de calor, há proliferação de 
mosquitos transmissores da Dirofilar iose, 
conhecido também, como o Verme do Coração.

- Devemos considerar o fato de que a areia pode 
irritar o olho do bichinho, causando infecção ou até 
agravando para um quadro de conjuntivite, os raios 
solares também contribuem para inflamações 
oftalmológica.

- Animais com orelhas pendulares, são as orelhas 
grandes e dobradas para baixo, como por exemplo 
as orelha do Cocker Spaniel, Golden Retriever, 
Labrador e outros, com o calor, essa região da 

orelha fica abafada, causando um acúmulo de 
fungos, e se o seu bichinho tiver contato com a água 
do mar, poderá proliferar rapidamente a ação 
desses fungos para toda a região do ouvido, 
causando otite, em algumas edições anteriores, 
falamos sobre a otite, que em casos mais graves, o 
seu bichinho poderá perder a audição.

- A  higiene e limpeza nas praias são importantes 
para nós seres humanos, o contato da pele sensível 
com areia, onde um bichinho fez suas necessidades, 
pode causar o famigerado bicho geográfico.

- É importante ressaltar, que a grande maioria das 
praias brasileiras não permitem a entrada de animais 
de estimação. Na qual cada região tem sua Lei 
Municipal implantada, e os infratores poderão pagar 
multas que variam de R$ 300,00 até R$ 1.600,0o. 
P a r a  e v i t a r  e s s e s  c o n s t r a n g i m e n t o s  e 
aborrecimentos, procure sempre se informar com 
antecedência sobre a região que você está 
planejando viajar.

Você pode levar seu bichinho para a praia, desde que 
ele fique até o calçadão observando o movimento 
de pessoas brincando e transitando pela praia, no 
entanto, atente-se o calor do asfalto ou o piso, 
causando queimaduras nas patas, o ideal é que o 
leve para passear sempre após às 16h quando o sol 
está ficando mais fraco, ou logo cedo por volta das 
7h.

Outro ponto que desejo alertá-los é que muitos 
gostam de acompanhar a queima de fogos na 
passagem do ano, com o barulho excessivo dos 
fogos, os seus bichinhos poderão ficar estressados e 
até quererem fugir do local. É nessa hora que 
poderemos perdê-los de vista, e acabar estragando 
um momento que seria tão especial. Como sou mãe 
de um peludo, aconselho deixá-los abrigados dos 
fogos, às vezes prefiro me sacrificar e não assistir a 
queima de fogos, do que deixar meu Billy estressado 
e com medo.

 Me despeço de vocês desejando ótimas festas e nos 
vemos em 2019.
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Essa eu não sabia!

Os aracnídeos causam fobia em grande parte da população mundial, sendo a maioria mulheres. Tanto é 
que esse medo já foi explorado em diversos filmes e até em pegadinhas na TV.

De fato algumas espécies merecem atenção e cuidado por conta dos danos que podem causar aos humanos e 
animais, mas em geral, elas só atacam quando se sentem ameaçadas. 

caranguejeira ravine 

Os padrões de desenhos são diferentes em cada espécie, 
sendo usados para identificação de cada gênero das 
Cyclocosmia.  Ainda não há muitos estudos sobre essa 
espécie de aracnídeo, contudo, essa é uma das aranhas 
mais incríveis que já foi avistada, seu abdômen lembra um 
noz cortada ao meio com uma marca pirográfica. 

 Por Wilson Salce

Uma obra da natureza

Hoje lhes apresento uma aranha que parece uma 
escultura Asteca ou Maia, é a Cyclocosmia 
truncata, da família Ctenizidae, conhecida 
popularmente como caranguejeiras ravine. 

Esse espécie de caranguejeira não mede mais do 
que 3 cm e é encontrada na América do Norte. 
Quando pressentem o perigo, escondem-se em 
sua toca deixando apenas a parte final de seu 
abdômen para fora, o qual serve para tapar o 
buraco de sua toca e lhe proteger, sendo esta 
parte seu corpo bem rígida e forte.

caranguejeira ravine - vista de seu abdômem
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Venha nos conhecer!

Av. Pompéia, 984 - Vl. Pompéia - São Paulo - SP

(11) 2679.3889
www.groomingcare.com.br

(11) 99311.2827



Por Dra. Camila Isoyama 

De partir o coração!

Saúde Animal

Foto: Reprodução Internet



Com a chegada do verão e as férias escolares, 
aproveitamos esse período para levarmos as 
crianças e pets para passear em regiões 

litorâneas ou campestres. Nessa época do ano 
muito se fala sobre a Dirofilariose, também 
conhecida como Verme do Coração, por essa razão 
abordaremos sobre essa doença no mês de 
dezembro.

A Dirofilariose é antropozoonose (doença que 
acomete primariamente os animais e pode 
acometer mais tardiamente o ser humano), 
considerada emergente, causada pela Dirofilaria 
immitis. O gênero Dirofilaria tem a origem do seu 
nome no latim Diru (cruel, desumano) e Filaria 
(novelo de linha). Os cães são as principais vítimas 
dessa doença, podendo atingir, em menor escala, 
outros mamíferos domésticos, animais silvestres e o 
ser humano.

Seus principais vetores, os responsáveis por 
transmitir a doença para os cães, são os mosquitos 
dos gêneros Culex, Aedes e Anopheles.

O parasita circula na corrente sangüínea do cão, no 
estágio de microfilárias, que são infectantes para o 
mosquito. Após ingestão, as microfilárias se alojam 
nos túbulos de Malpighi, onde passam por três 
estágios, e após 15 dias, estão presentes na 
hemocele,  cápsula  cefál ica  e  probóscida, 
permitindo a transmissão a outros vertebrados. No 
cão, as filárias se abrigam no tecido celular 
subcutâneo e bainha muscular, onde evoluem por 
período de 80 a 120 dias, migrando, a seguir, para os 
capilares cardíacos, por esse motivo a doença é 
comumente conhecida como verme do coração, 
onde atingem maturidade e se reproduzem. No ser 
humano, a doença é pouco conhecida, com 
pequeno número de casos publicados, sendo, a 
maioria, no sudeste dos EUA. 

Os principais sintomas do cão com Dirofilariose são: 
tosse,falta de ar, emagrecimento, cor escura da 
língua, intolerância ao exercício, e quando a 
insuficiência cardíaca já se instalou, pode ocorrer 

falência  do fígado e dos rins, podendo surgir 
aumento de volume abdominal e líquido nos 
pulmões. A tosse geralmente é crônica. O 
diagnóstico deve ser realizado pelo médico 
veterinário, e baseado, nas informações obtidas 
junto ao proprietário, no exame clínico e nos 
exames complementares que detectam a presença 
de microfilárias no sangue e de anticorpos, na 
radiografia do tórax, no eletrocardiograma e no 
ecocardiograma, além de exames para avaliação da 
função dos rins e fígado nos estágios mais 
avançados da doença. É importantíssimo salientar 
que o diagnóstico pode e deve ser feito com 
precisão e, uma vez que o cão apresente a doença, 
as formas de tratamento devem ser expostas 
conforme o estágio da doença. O tratamento pode 
ser dirigido à extinção dos vermes adultos 
(tratamento adulticida) e/ou das microfilárias 
(tratamento microfilaricida),  associado ao 
tratamento sintomático da insuficiência cardíaca.

Novamente a palavra-chave é a PREVENÇÃO. A 
Dirofilariose tem maior incidência no verão e em 
locais onde há maior prevalência dos agentes 
transmissores. Com um simples vermífugo pelo 
menos 15 dias antes de viajar e readministrado 
mensalmente durante a viagem, e a aplicação de 
repelentes, o problema pode ser evitado, por isso, 
ao planejar sua viagem de fim de ano, contate o 
veterinário de confiança e converse sobre a melhor 
forma de proteger o seu animalzinho.

pg 21
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Aedes aegypti também transmite a Dirofilariose 
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Um giro pelo mundo
Por Wilson Salce

Finalmente conseguimos conciliar as agendas e realizar essa entrevista, que para mim, confesso que foi 
uma das mais esperadas. Além de meu amigo, o entrevistado desta edição é um fotógrafo reconhecido 
mundialmente, ganhador de prêmios importantes, e que tem uma habilidade tremenda em captar 

imagens que para muitos passaria despercebida. Marcio Lisa, nos contou em nossa conversa como largou o 
mundo corporativo para viver de fotografia e suas andanças pelo mundo. Com muitas horas de experiência em 
mergulho e um conhecimento fantástico da fauna, ele compartilhou conosco fatos que vão lhe impressionar. 

Marcio, você veio da área financeira, mudou de 
profissão e hoje é um dos mais renomados 
fotógrafos do Brasil. O que o levou à esta mudança?
 
A fotografia sempre esteve presente em minha vida. 
Meu pai  era  fotógrafo de 
eventos e desde criança já 
convivia com essa atividade. 
Aos  12 anos, eu já o ajudava com 
a i luminação de fundo em 
cerimônias de casamentos e 
b a t i z a d o s .  O  t e m p o  f o i 
passando e tive que escolher 
uma profissão. Atuei por mais 
de 20 anos na área de tecnologia 
e finanças, tendo a fotografia 
sempre como um hobby. Nesse 
período, boa parte do que 
ganhava no mundo corporativo, 
investia em equipamentos 
fotográficos e viagens ligadas a 
natureza. Geralmente fazia isso 
nas minhas férias,  sempre 
b u s c a n d o  v i a j a r  p a r a  u m 
diferente local do planeta. Há 
uns 10 anos decidi transformar 
meu hobby em profissão. Deixei 
o mundo corporativo para me 
dedicar 100% a fotografia. Tive a oportunidade de 
trabalhar em vários projetos para o National 
Geographic, levo as pessoas para fotografar na África, 
vendo fotografias, dou aulas de fotografia, ou seja, 

tudo que faço hoje está ligado à fotografia!!!

O mercado de mídia impressa teve uma queda 
muito expressiva, isso tem ocorrido também no 
mercado de impressão de fotografia?

 
Infelizmente sim. Acontece que 
hoje muitas pessoas deixaram 
de imprimir suas fotos. Com a 
chegada da mídia digital, tudo 
fi c o u  m a i s  d i n â m i c o  e 
descartável. Um dos grandes 
responsáveis por essa mudança 
foi o telefone celular. Hoje, 
qualquer pessoa é um potencial 
fotógrafo pois praticamente 
todo celular tem uma câmera. E 
isso é muito bom! O celular 
democratizou a fotografia, que 
antes era uma coisa mais cara e 
restrita. Hoje a fotografia está 
acessível a todos. Apesar das 
i m p r e s s õ e s  f o t o g r á fi c a s 
estarem em queda, as imagens 
digitais têm apresentado um 
crescimento explosivo.
O famoso álbum impresso com 
36 fotos praticamente deixou 

de existir. Tenho guardado os meus até hoje, mas 
infelizmente, atualmente se imprime muito menos. 
Tenho percebido um aumento considerável na  
impressão de imagens para decoração. Por exemplo, 

Arquivo Pessoal

Marcio Llisa
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uma pessoa que viaja para um local que gostou muito, 
vai imprimir uma foto que fez ou comprar uma foto de 
outro fotógrafo para colocar de recordação na parede 
de sua casa ou escritório.

Como iniciou o seu trabalho voltado à fotografia de 
natureza e conservação?

Sempre quis dar algum sentido a fotografia que eu 
faço. Mais de 15 anos atrás, disse para um amigo que 
queria conhecer Fernando de Noronha, e me lembro 
dele ter dito que metade da beleza de Noronha estava 
dentro d’água. Foi então que decidi fazer um curso de 
mergulho. Na verdade, só fiz o curso de mergulho 
porque queria fotografar debaixo d’água! Depois 
dessa primeira experiência não consegui parar mais. 
Tive a oportunidade de mergulhar em diversos locais 
do planeta e fiquei assustado com a degradação e com 
a quantidade de lixo e que se vê debaixo da água. 
Estima-se que cerca de 25 milhões de toneladas de lixo 
são despejadas anualmente em nosso oceanos. Temos 
também o problema da sobrepesca. Muitas espécies 
de peixes, incluindo os atuns e os tubarões correm 
sérios riscos de extinção. 
Fora d’água também temos muitas espécies 
ameaçadas por causa da ignorância humana. Com 
meu trabalho procuro sempre trazer a tona esse tipo 
de problema.  Vejamos o caso dos rinocerontes: Mais 
de 1.000 rinocerontes foram assassinados em 2017 
somente na África do Sul. Por que? Era uma vez um 
alto político vietnamita que disse ter sido curado de 
câncer em função do consumo de corno (chifre) de 

rinoceronte… Uma grande besteira… já ouviu falar 
de alguém que foi curado de câncer por comer unha? O 
corno do rinoceronte é feito de queratina - o mesmo 
material que está presente em nossas unhas!!! Apesar 
da besteira, o estrago estava feito… Hoje, 1 kg de 
corno de rinoceronte vale mais que 1 kg de cocaína 
pura ou 1 kg de ouro.
 
Lembro-me que em sua exposição “Água dos 
Olhos” na Escola Panamericana, haviam monóculos 
com imagens fortes, dos quais você os mencionou 
como a parte triste da exposição, o que aquilo 
significou para você?

Essa exposição para mim foi muito importante pois 
permitiu trocar experiências com muitas pessoas. Na 
primeira reunião que eu tive com minha curadora, 
disse que não queria mostrar somente a parte bonita 
da natureza, porque infelizmente imagens de bichos 
vivos e “bonitinhos”, normalmente não causam 
impacto nas pessoas. Eu queria mostrar também 
como estamos maltratando nosso planeta e 
principalmente nossos oceanos.  Ver um bicho morto 
por causas não naturais, como pela ingestão de 
resíduos plásticos, sensibiliza as pessoas e as fazem 
pensar que também fazem parte do problema.
  
É notória a diferença nos ambientes aquáticos em 
razão da degradação humana, ao longo dos 
tempos?

Sim e essa degradação é bastante sensível! Existem 
alguns lugares do litoral de São Paulo onde eu avistava 
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muitos peixes, peixes grandes como as garoupas e 
peixes bem coloridos, como por exemplo, os peixes-
anjo. Infelizmente muitos desses peixes tem sido 
extraídos de seu habitat seja para consumo, seja para 
serem colocados dentro de um aquário. Antigamente 
esses peixes eram vistos com muito mais frequência. 
Temos também o problema com os tubarões. Assim 
como a onça pintada na floresta, tubarões são animais 
topo de cadeia nos oceanos.  Estima-se que 
aproximadamente  100 milhões de tubarões são 
mortos todos os anos. Esse problema ocorre em todo 
o planeta e nas águas de nosso país a situação não é 
diferente: Cerca de metade das espécies de tubarão 
estão ameaçadas de extinção. Para piorar ainda mais 
o cenário, muitos locais sacrificam tubarões somente 
para utilizar suas barbatanas. Elas são utilizadas, 
principalmente na China como ingrediente de uma 
sopa, que alguns acreditam, de forma estúpida e 
equivocada, ter a capacidade de melhorar o 
desempenho sexual de quem a consome. Também 
conhecida como finning, essa prática terrível consiste 
do corte das barbatanas do bicho e posterior descarte 
do corpo do animal, que muita vezes é jogado ainda 
vivo de volta à água, onde irá enfrentar uma morte 
lenta e agonizante.
Muitos acreditam que somente a pesca industrial 
afeta a população de tubarões, mas quando você 
pergunta para alguém: “Você já comeu tubarão?” A 
grande maioria das respostas é a seguinte: “Não... 
nunca comi tubarão!” Em seguida faço a próxima 
pergunta: “E cação, você já comeu?” Resposta: “Sim, 
cação já comi.” Muitas pessoas não sabem, mas cação 
nada mais é que o nome comercial dado a qualquer 

espécie de tubarão destinada ao consumo humano. 
Não importa se é grande, pequeno, macho ou fêmea, 
branco, azul, seja lá o tubarão que for. E onde existe 
demanda, também existe oferta!
 
Recentemente participei de uma palestra de um 
aquarista que tratava exatamente sobre este 
assunto, precisamos cuidar melhor de nossas 
águas, como você vê essa questão?

Verdade Wilson, necessitamos cuidar mais de nossos 
oceanos e de nosso planeta. Existem aqueles que vão 
ao mar e recolhem um peixe, um camarãozinho, uma 
lagosta e os levam para colocar em seus aquários. Em 
sua grande maioria, esses animais acabam não 
sobrevivendo muito tempo. Atualmente existem 
opções para o aquarismo nas quais os animais 
n a s c e r a m  e m  c a t i v e i r o  e  q u e  p o d e m  s e r 
comercializados legalmente, sem que o meio 
ambiente sofra esse impacto, mas, tirar o bicho de seu 
ambiente natural é bastante complicado.

É verdade que a população de recifes de corais têm 
sofrido uma grande diminuição?

Uma triste verdade! Tive a oportunidade de 
mergulhar nos recifes de corais mais belos do planeta: 
Austrália, Indonésia, Fiji, Papua Nova Guiné e Filipinas. 
Um dos principais problemas que vem acabando com 
esses ecossistemas é o branqueamento do corais, 
devido ao aquecimento global e acidificação de nossos 
oceanos. Um pequeno aumento da temperatura das 
águas pode causar o branqueamento e a morte dos 
corais. O recife de coral é um organismo vivo. Uma, em 
cada quatro espécies marinhas vive nos recifes de 
coral. Mais de 5.000 espécies de peixes, 10.000 de 
moluscos e uma quantidade incontável de algas e 
crustáceos vivem e se reproduzem em torno no 
recifes. O branqueamento é algo que tem preocupado 
bastante os ambientalistas, seja no Brasil ou em 
qualquer lugar do planeta.
 
Você já realizou mergulhos com todas as espécies 
de tubarão?

Com todas ainda não, pois existem cerca de 480 
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espécies! Mas tem algumas que estão na minha lista de 
desejos, como mergulhar com um grande branco. Tive 
a oportunidade de mergulhar com esse bicho na 
África do Sul mas eu estava dentro de uma gaiola. Eu 
gosto de mergulhar com bichos em seu ambiente e 
não trancado dentro de algo! Já tive a oportunidade 
de mergulhar com várias espécies: tubarão-touro, 
bico-fino, mako, limão, galha-preta, martelo, 
cinzento, sete-guelras, mangona, tigre. Mas 
mergulhar com os grandes brancos fora de uma gaiola 
ainda está na lista de desejos.
 
Você já esteve em alguma situação de risco 
mergulhando com tubarões?

Nunca tive incidentes com esse bichos. Mas o 
mergulho com algumas espécies requer um cuidado 
especial. Das mais de  450 espécies existentes, apenas 
30 estiveram envolvidas em incidentes com humanos. 
Uma delas é o tubarão-tigre, pois é um predador topo 
de cadeia, inquisitivo, curioso. Numa ocasião, estava 
fazendo um trabalho para uma série do National 
Geographic na África do Sul, e logo que caímos na água 
tinham mais de 50 tubarões galha-preta nadando ao 
redor. Até aí tudo bem pois os galhas-preta são bichos 
bem tranquilos. Durante esse mergulho, avistamos o 
primeiro tubarão-tigre. Em pouco tempo surgiu o 
segundo, e quando percebemos haviam 6 em nossa 
volta. Eram bichos grandes, com quase  4 metros de 
comprimento. Quando há um tubarão-tigre na água, 
deve-se ter sempre alguém de olho nele. Mesmo 
tendo mergulhadores de segurança conosco, eles 
recomendaram que saíssemos da água porque estava 

ficando difícil ficar de olho em todos os bichos. A 
grande vantagem em ser um fotógrafo subaquático é 
que tenho uma câmera na mão, então se o bicho 
chegar em uma distância não muito confortável para 
mim, utilizo a câmera para dar um “chega pra lá” nele.
  
Então a máxima que diz “o perigo do tubarão não é 
o que você vê, mas sim, o que não se vê” é verdade?

Exatamente, com certeza ele já te viu muito antes de 
você vê-lo. Uma coisa é fato, nós seres humanos, não 
fazemos parte da cadeia alimentar deles. O tubarão 
não é um comedor de gente, mas ele pode se enganar 
e dar o que chamamos de mordida investigativa. O 
problema é que quando ele dá essa mordida, o estrago 
já está feito, por isso que temos uma maior 
quantidade de acidentes envolvendo surfistas do que 
mergulhadores. Imagine você no fundo de areia 
olhando um surfista em sua prancha na superfície, ele 
pode ser facilmente confundido com uma tartaruga 
ou outra espécie marinha.
 
Entre tantos outros animais que você já mergulhou, 
estão as baleias, há diferença entre mergulhar com 
mamíferos e peixes?

Sem dúvida! Primeiramente mamíferos, como baleias, 
golfinhos e leões-marinhos,  são muito mais 
inteligentes do que os peixes! Eles te olham, e você 
consegue ver isso, é possível ver o globo ocular do 
bicho te acompanhando. Me lembro de uma situação 
que eu estava trabalhando na Patagônia, na 
Argentina, fotografando as baleias-franca. Esses 
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bichos podem passar dos 15 metros de comprimento. 
Para se ter uma ideia, o macho dessa espécie tem os 
maiores testículos do mundo animal, e apenas um 
testículo chega a pesar 500 kg, ou seja, um macho 
pode possuir uma tonelada só de testículos! Durante 
esse mergulho eu tinha um mergulhador de segurança 
comigo. As francas vem até a Patagônia, para acasalar 
e parir e normalmente estão acompanhadas de seus 
filhotes. Os filhotes, relativamente pequenos, com 
aproximadamente 4 metros são bichos muitos 
curiosos. Ao entrar na água para fotografar, o 
mergulhador de segurança ficava segurando a minha 
nadadeira, e ao sinal de qualquer perigo, ele deveria 
puxá-la. Mergulhar com esses animais, requer um 
cuidado extra para você não ficar entre a mamãe e o 
filhote. Numa situação de proteção, a mamãe pode 
tentar se aproximar do filhote e se você está entre 
eles, isso pode ser um grande problema! Em 
determinado momento, uma fêmea e seu filhote se 
aproximaram  muito de mim. Foi quando percebi  que 
o meu mergulhador de segurança já não estava mais 
lá. Ele, percebendo a situação, simplesmente nadou 
para longe! Em casos assim, você tem que pensar e 
decidir rápido. Consegui desviar do filhote, mas 
quando percebi, a fêmea já estava começando a 
passar por baixo de mim. Estava num lugar raso, com 
menos de 6 metros de profundidade. Ver aquele bicho 
de 15 metros passando por baixo foi incrível até que 
lembrei... agora vem a cauda!!! Diferente de um peixe 
que nada com a nadadeira em movimentos 
horizontais, baleias nadam com a cauda em 
movimentos verticais! Minha maior preocupação foi 
de levar uma “caudada”, e é aí que você vê que o bicho 

tem a total noção de nosso tamanho e principalmente 
do tamanho dele. Eu percebi na medida em que ela 
passava por baixo há poucos metros de mim, que ela 
tomava cuidado em não me atingir. E essa é a 
diferença dos filhotes,  eles são bem desengonçados, 
te empurram, são muito curiosos e querem encostar 
em você.
  
Saindo da água para a superfície, quais animais você 
já teve contato?
 
Já tive a oportunidade de fotografar boa parte dos 
bichos que vivem em nosso país e praticamente todos 
os grandes bichos africanos: elefantes, leões, 
rinocerontes, hipopótamos, leopardos…Esse ano, fiz 
um safári com rinocerontes que foi sensacional. Foi 
um safári que você faz andando ao lado do bicho, é 
inacreditável! Fazer um safári de carro é muito legal, 
você vê um leão, um elefante, um hipopótamo, mas 
quando você está andando ao lado de um bicho desse 
é indescritível! Mas por favor, não saia andando ao 
lado de qualquer bicho que aparecer. Em toda 
expedição, recomendo sempre que você tenha e 
confie em seu guia, seja no Pantanal, na Amazônia, na 
África, onde quer que você esteja. O guia local é uma 
pessoa que conhece bem o lugar e o comportamento 
dos bichos. Se ele disser que você pode se aproximar, 
aproxime-se, mas se ele disser que é hora de ir 
embora, vá! E nesse safári com os rinocerontes, poder 
caminhar ao lado de um gigante desse é incrível! Tive a 
oportunidade de me aproximar e fotografá-los bem 
de perto, foi demais! 
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E agora você está real izando expedições 
fotográficas?

Sim, esse é um projeto que surgiu inspirado pela 
minha paixão por ensinar e fotografar. Meu 
propósito é levar pessoas para experimentar o 
contato com a natureza, vida selvagem e com 
diferentes culturas, sempre com segurança. 
Namíbia foi o primeiro roteiro que criei, em 2015, 
inspirado nas viagens que fiz fotografando para o 
National Geographic. Por ter sido o 
primeiro e estar em sua quarta 
edição, é um roteiro pelo qual tenho 
u m  c a r i n h o  m u i t o  e s p e c i a l . 
A t u a l m e n t e  t a m b é m  f a ç o 
expedições para Madagascar e 
Etiópia.
 Importante dizer que  apesar de ser 
uma expedição fotográfica, ela não 
ex ige  exper iênc ia  prév ia  em 
fotografia e nenhum equipamento 
específico. A câmera, mesmo que 
seja a do celular, é apenas uma 
ferramenta para despertar nas 
pessoas novos olhares e sensações 
q u e  s ó  a  f o t o g r a fi a  p o d e 
proporcionar.

O que é necessário para fazer as 
expedições contigo?
 
Basicamente, é só ter um espírito 
aventureiro!  Part ic ipar  de uma 
expedição fotográfica é bem diferente 
de você comprar um pacote tradicional 
de viagem fazendo uma rota mais 
comercial. Por exemplo, em nossa 
v i a g e m  p a r a  a  N a m í b i a ,  n ó s 
p e r c o r r e m o s  q u a s e  2 5 0 0  k m , 
conhecendo reservas, o deserto, 
litoral, diferentes culturas e projetos 
de conservação. Em Madagascar 
rodamos 2000 km utilizando barcos e 
carros 4x4, cruzando o país da costa 
leste a oeste em busca dos lêmures, 

baobás e camaleões. Para participar de uma 
expedição como essa, o mais importante é estar 
aberto a conhecer destinos exóticos. A África é um 
continente belíssimo, mas é muito diferente você 
viajar para África do que viajar para Paris ou Nova 
Iorque. Não é uma viagem comercial, para visitar 
locais turísticos comuns. Contudo, não há nenhum 
pré-requisito, as expedições  são abertas a todos os 
públicos, as pessoas precisam apenas gostar de 
destinos exóticos e estarem dispostas a ter um 
contato bem próximo a natureza!
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Como costumo brincar contigo, por tantas 
horas de mergulho que você tem, além de 
ensinar filhotes de baleias a nadar, você ainda 
dá aulas de mergulho ou apenas fotos 
subaquáticas?
 
Não, hoje dou aula apenas de fotografia: Curso 
básico de fotografia, fotografia de natureza e 
subaquática. Não dá mais tempo de dar aulas de 
mergulho! Chegou um momento em que tive que 
escolher, e entre mergulho e fotografia, 
naturalmente escolhi a fotografia!
 
Com todas suas andanças pelo mundo o que 
mais te impactou?

Wilson, o que tenho percebido é que as pessoas 
estão muito distantes da natureza. Passam 
muito tempo no trabalho, presas no trânsito e o 
contato com a natureza tem ficado para um 
segundo plano. Tenho uma sobrinha de 10 anos 
que tem medo de galinha!!! As pessoas estão 
muito presas ao cotidiano e à vida digital. 
Conhecer diferentes lugares e culturas costuma 
chocar as pessoas! Em muitos locais, você vê 
pessoas vivendo com muito pouco, muitas vezes 
sem ter par de um chinelos para calçar. Diversas 
pessoas reclamam por não ter um carro do ano, 
não ter um celular de última geração, e com essas 
viagens tenho a oportunidade de compartilhar 
que felicidade não vem daquilo que você 

consome, do que você compra. Claro que você 
fica feliz quando compra um carro novo, mas 
depois de uma semana essa felicidade já passou! 
Eu  acho esse  choque de  cultura  muito 
importante para as pessoas enxergarem que a 
felicidade não está fora e sim dentro de nós. 
Voltando ao caso do chinelo, numa dessas 
expedições uma pessoa me falou: “Que imagem 
triste, ver pessoas tão pobres com os pés no 
chão!” E depois de um tempo essa mesma pessoa 
me disse:  “Por que eles precisam de um par de 
chinelos? Eles vivem felizes, amam sua vida, estão 
sempre com um sorriso no rosto... mesmo com os 
pés descalços!”
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Então é Natal, e com ele a comilança toda, daí 
bate aquela dúvida, o que posso e o que não 
posso dar ao meu pet ??? Os pets podem ter 

uma ceia digna de Natal ???

Anteriormente já discutimos alimentos tóxicos aos 
cães e gatos, vale relembrar alguns deles que se 
enquadram na categoria alimentos de Natal, só não 
podemos esquecer que os alimentos são permitidos 
somente em pequenas doses e se o animal está 
acostumado com alimentos naturais:

Alimentos permitidos

Chester ou peru: é um alimento permitido e que faz 
bem aos cães, mas é importante oferecer pequenas 
porções e somente a carne branca.

Bacalhau: peixes são nutritivos e bem-vindos, mas só 
podemos oferecer o bacalhau fresco ou congelado, 
pois o seco possui uma quantidade muito elevada de 
sal;

Tender ou presunto: desde que seja oferecido sem 
gordura e tempero e em quantidades mínimas. 
Atenção com o presunto industrializado, pois 
contém uma grande quantia conservante e sal;

Arroz: está liberado, tanto o branco quanto o 
integral, desde de que seja sem tempero e oferecido 
em pequenas porções;

Legumes e frutas: alguns alimentos que não 
participam tanto assim da ceia de Natal, mas estão 
presentes em nosso dia-a-dia e são ótimos aliados da 
saúde canina são banana, batata doce, abóbora, 
cenoura, brócolis e maçã, por isso, pode oferecer 
sempre ao seu amigo peludo, sem tempero, sal, 
açúcar e em pedaços mastigáveis, de forma que ele 
consiga digerir facilmente.

Alimentos proibidos

Salpicão: por ser uma mistura muito densa para o 
estômago canino, não ofereça ao seu amiguinho de 
quatro patas, além disso, contém maionese e uva 
passa, que são alimentos proibidos para eles;

Farofa: é rica em sal e gordura oxidada, por isso deve 
ser mantida bem distante do seu animalzinho;

Molhos: são muito ricos e fortes para o estômago 
delicado dos animais, o que pode causar pancreatite;

Rabanada: frituras são proibidas para cachorros, 
pois possuem gorduras oxidadas, prejudiciais a 
saúde e além disso, contém muito açúcar;

Panetone: a quantidade de açúcar nas frutas 
cristalizadas e na massa doce o tornam um alimento 
proibido;

Chocotone: extremamente proibido! O chocolate 
possui um composto químico chamado teobromina 
que pode intoxicar os cães, e em quantidades 
elevadas pode ser fatal;

Nozes: evite todas elas e cuidado especial com a 
macadâmia, ela é tóxica para os cães e alguns 
cachorros apresentam alergias a este tipo de 
alimento;

Uva: apesar de muitos oferecerem uva aos seus 
cães, elas foram recentemente associadas à falência 
nos rins;

Vinho: bebidas alcoólicas são terminantemente 
proibidas! Os cachorros são muito mais sensíveis ao 
álcool do que os humanos e até mesmo uma 
pequena quantidade pode causar intoxicações 
significantes.
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Vivendo em Condomínio

Meu pet fugiu!
Por Wilson Salce
Foto: Divulgação



Essa é uma das épocas em que nossos amigos 
animais, enfrentam as maiores dificuldades, 
por um lado, as férias aos humanos é um 

momento de lazer, descontração, recomposição 
de forças e ânimo, ou mesmo, relaxar ao máximo! 
No entanto, para os animais, esse alvoroço causa 
neles um estresse considerável. Você já reparou, 
que enquanto você começa a arrumar suas malas, 
se preparar para sair, organizar as bagagens no 
carro, seu animal fica irrequieto, ansioso e 
estressado?

Ou mesmo para quem não irá viajar, ficará em sua 
casa nesse período, saindo apenas nas datas 
festivas para comemorar com seus familiares ou 
amigos, perceba como seu animalzinho fica 
agitado.

Essa agitação somados ao sons e impactos 
causados pelos fogos de artifício, deixam os 
animais em grande euforia e apavorados. Isso se 
aplica não somente aos cães e gatos, aves e outros 
animais também sentem-se ameaçados com 
tamanhas explosões.   

E justamente nessa época do ano são registrados o 
maior número de animais que se perdem de seus 
tutores ou fogem de suas residências. Aí você me 
diz: “Eu moro em condomínio, meu animalzinho 
está seguro!” E te respondo: “Será?” Mesmo em 
condomínios são registradas diversas fugas de 
animais, até mesmo porque, nem todos os 
condôminos estão familiarizados com o seu pet, 
assim como, os funcionários de seu condomínio.

Recentemente ocorreu no condomínio que resido, 
a fuga de uma cadelinha SRD, que foi para rua no 
momento em que o porteiro abriu o portão para 
que eu e minha família saíssemos com nosso carro.

Eu não conhecia a cadelinha de minha vizinha, que 
mora duas ruas abaixo da minha. Conheço a 
moradora, seu marido, sua filha, mas, sua 
cadelinha, não a conhecia! Confesso que estranhei 
um cãozinho rodeando o portão de saída de 
veículos, e ainda pensei: “Esse cãozinho deve ter 
entrado atrás de algum carro e agora está 
desesperado para sair.” Quando o portão começou 
a abrir, a cadelinha, saiu em disparada para a rua. 
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Como o porteiro me não falou nada, pensei que de 
fato, fosse um animal em situação de rua, como 
tantos outros.

No dia seguinte, a vizinha me enviou uma mensagem 
por aplicativo de mensagens, me perguntando se eu 
estava sabendo do caso da fuga de sua cadelinha, e 
começou a me relatar como ocorreu, e ainda 
comentou o que tinha visto pelas gravações das 
imagens: “Ela saiu quando abriram o portão para um 
carro parecido com o seu!” E como tem outro 
veículo semelhante ao meu, ela ficou na dúvida de 
quem tinha sido. E eu lhe falei que era o meu veículo, 
e que infelizmente não conhecia sua cadelinha. E 
havia pensado em se tratar de um animal de rua. 
Fiquei muito chateado, mas logo ela me confortou 
dizendo que seus amigos, que são da Polícia Militar, 
a encontraram bem distante do condomínio. E que a 
resgataram sem nenhum ferimento.
Ficamos conversando por um bom tempo sobre o 
assunto e chegamos a uma conclusão de que os 

condomínios devem ter uma política melhor para 
identificação dos animais que vivem ali.

E o mais importante nisso tudo, é a forma que o 
animalzinho saiu de casa. A porta estava encostada, 
e em seu batente na área externa tem um 
portãozinho de contenção, que possui trava de 
segurança, da qual, a moradora diz que ela tem 
dificuldade em abrir. Na ocasião da fuga, o 
portãozinho foi aberto por outrem, assim como, sua 
porta. E sua cadelinha ficou vagando pelas ruas do 
condomínio, até que, o portão foi aberto e ela saiu.

Morar em condomínio nos traz uma tranquilidade a 
mais. O que às vezes por questões de sair 
rapidamente, ou até mesmo, por estar nas 
imediações do condomínio ou em suas  áreas 
comuns, alguns condôminos têm o hábito de não 
trancar suas portas, ou em algumas ocasiões, 
acabam esquecendo de trancá-las.
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Já tivemos caso em uma outra unidade, de uma 
criança entrar na casa de um condômino que têm 
filhos pequenos, sem que este houvesse percebido 
sua entrada. E seguindo sua rotina, saiu para 
trabalhar e a criança ficou trancada no interior de 
sua casa por alguns instantes, até que os vizinhos 
ouviram o choro da criança, e imediatamente 
telefonaram para o morador que retornou de 
pronto e abriu a porta.

Ou seja, devemos estar sempre atentos, quando 
falamos de animais e crianças, já que ambos são 
dotados de pureza e inocência. A cadelinha de 
minha vizinha, não costuma ficar na rua, ela convive 
com seus tutores em sua unidade, realiza seus 
passeios, suas vacinações estão em dia, seus 
tutores a amam, enfim, ocorreu uma casualidade 
em que o animalzinho teve acesso à rua e fugiu.

Estima-se que � dos animais em situação de rua, 

sejam oriundos de fugas domésticas. Alguns 
animais fogem quando estão no cio,  quando se 
sentem acuados, com medo, ou mesmo quando 
estão eufóricos.

Por esta razão, devemos nos atentar em manter 
nossas portas sempre trancadas, mesmo quando 
estamos em nossas unidades. Isso até parece uma 
bobagem em citar nessa matéria, contudo, não 
sabemos quem está do outro lado da porta, pode 
ser uma criança, ou mesmo um vizinho em que se 
tenha maior liberdade e num breve momento de 
vacilo… o animalzinho já fugiu!

Com base nessa experiência desagradável em que 
tivemos em nosso condomínio,  surigo que 
algumas práticas sejam adotadas, para que evitem 
as fugas de nossos pets.

Tais como, criar um banco de dados com o cadastro 
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de todos os animais, contendo:

Dados dos tutores, telefones, e-mails e contatos 
secundários, por exemplo, parentes, amigos ou 
vizinhos que possam se comunicar o tutor em caso 
de qualquer ocorrência;

Dados do animal, informando a raça, idade, 
pedigree;

Para animais que possuem implante de microchip 
cadastrar seu número;

Incluir fotos do animal.

Criar procedimentos de captura no interior do 
condomínio. Este procedimento pode ser realizado 
por funcionários ou grupo de moradores de uma 
comissão, que será acionada, no imediato 
momento em que for relatada ou verificada a fuga 
pelo circuito de câmeras.

É fato que algumas pessoas têm medo ou não 

gostam de animais, e em momentos de fuga o 
animal pode se tornar arredio, portanto, as pessoas 
que manifestarem o interesse nesta comissão, 
devem ser pessoas que amam e tenham habilidade 
no trato com os animais.

Acredite ou não, um fator que contribui para que os 
animais não sejam localizados é a ausência de 
identificação. Desta forma, identifique seu 
animalzinho, o mercado oferece diversas formas de 
identificação visual para seu pet, seja com 
pingentes, por RFID (Identificação por Rádio 
Frequência) ou QR Code. O importante é que seu 
animal esteja devidamente identificado de uma 
maneira de fácil visualização e com seus dados para 
contato bem legíveis.

No mais, aproveite suas férias com seu pet, e ao sair 
e deixá-lo em sua unidade, tenha certeza de que ele 
não terá acesso à rua. Deixe alguns brinquedos de 
que seu animalzinho goste próximo a ele durante 
sua ausência, ele se sentirá mais seguro. Boas 
Festas!
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Planeta Selvagem

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

A floresta mágica
Parte 2



Chegamos ao entardecer e fomos recebidos 
por algumas lideranças Yawanawás, mas a 
principal delas, Biraci Brasil (de agora em 

diante chamarei de Bira) estava na Europa. Os 
Yawanawás desempenham um papel 
importante como representantes dos 
interesses indígenas na Amazônia. É 
bom estar de volta. Algumas coisas 
mudaram nestes últimos anos, mas 
percebo que a essência continua a 
mesma. Estou feliz. Vamos organizar 
nosso equipamento no local que nos 
deram e vamos dormir.

Meu principal objetivo neste programa 
é explorar os conhecimentos ancestrais 
deste povo: suas ervas, chás, bebidas, 
plantas medicinais, toxinas e rituais. Um 
dos pontos altos será o uso do kambô, 
ou melhor, da toxina kambô, uma 
perereca gigantesca que aqui vive e é 

usada  há centenas de anos pelos povos  
d a  fl o r e s t a .  O  o u t r o  s e r á  a 
administração do ayahuasca ou uni, 
como gostam de chamar aqui, uma 
bebida sagrada, que é feita com a 
mistura de um cipó com uma folha. Ele 
provoca miragens.

Logo que acordamos, nos reunimos 
com as l ideranças para saber os 
objetivos e designar as tarefas e 
responsáveis para cumpri-las, como é 
tradicional em qualquer comunidade 
indígena quando chegam visitas. 
Depois de todas as formalidades e de 
explicarmos o que gostaríamos de 
registrar, já saímos dali com duas 
missões para os próximos dois dias: 

buscar macu na floresta e realizar uma pescaria 
tradicional usando o tingui. 

Naturalmente, a pergunta será “O que são macu e 
tingui?”.  Já vou revelar.
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Pet News

Na rua da amargura

Por Wilson Salce

Foto: Reprodução Internet



Existem relatos de que o homem tem 
domesticado animais desde os mais remotos 
tempos. Acredita-se que no início os lobos 

tenham sido domesticados para auxiliar os homens 
em suas caçadas e os protegerem dos predadores. 
Um estudo realizado pela equipe de pesquisadores 
liderada pelo bioantropólogo, Greger Larson, 
chegou a conclusão que o lobo foi domesticado pelo 
homem primitivo, por dois povos distintos, e com 
uma distância geográfica bastante longa e sem 
comunicação, até então. Os povos eram de origem 
Asiática e Européia. Este estudo remonta que os 
atuais cachorros não descendem de uma única 
espécie de lobos, como se achava até antes deste 
estudo. Mas sim, de duas espécies de lobos. O 
estudo em questão, foi publicado na revista 
científica Science, em 02/06/2016. 

Quanto aos gatos, sua domesticação é registrada 
desde 5.000 AC, no Antigo Egito. Esses animais eram 
considerados como divindades. Considerava-se 
também, nessa época, que os gatos possuíam 
poderes mágicos, além de serem admirados por sua 
beleza. Os gatos eram representados por uma deusa 
chamada Bastet, que era a deusa da fecundidade e 

possuía a forma de uma gata. Naquela época matar 
um gato era crime punido com a morte.

Os gatos espalharam-se pelo mundo pelo sendo 
levados pelos mercadores fenícios que os 
c o m e r c i a l i z a v a m  e m  t o d o s  o s  p a í s e s  d o 
Mediterrâneo. Na Grécia, eles já utilizavam as 
doninhas para controlar as pragas, tais como, os 
roedores.

Há cerca de 3 mil anos, na China, durante a dinastia 
Han, os gatos foram considerados animais de 
companhia para as mulheres. Enfim, desta forma 
vemos que homem desde sempre, utilizou os 
animais para seu benefício, seja no transporte, no 
trabalho, na caça, em sua proteção ou como animal 
de companhia.

Isso se aplica aos mamíferos, aves, répteis, anfíbios, 
peixes, insetos e tantos outros seres que compõem 
os biomas da fauna terrestre. Ou seja, o homem 
desde os primórdios, tem mantido animais próximos 
a ele.

Nos tempos atuais o número de animais domésticos 
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 e  n ã o  c o n v e n c i o n a i s ,  t ê m  c r e s c i d o 
expressivamente, estimando-se que hajam mais 
animais de companhia no Brasil, do que crianças.

Infelizmente com essa crescente, surge outra que 
cresce em proporção geométrica e que causa 
grandes preocupações e transtornos à população e 
aos próprios animais, que é o abandono!

Nossos legisladores estão votando o aumento da 
pena para quem comete este tipo de crime, que 
atualmente resume-se em multa e pena de 3 meses a 
1 ano de reclusão, que pode ser aumentada em caso 
de morte do animal, no caso de maus-tratos.

Em virtude dos benefícios de nossas leis, quem é 
condenado a 1 ano de prisão, não a cumpre em 
regime fechado. Pessoalmente, espero que o 
projeto de aumento da pena seja aprovado o mais 
rápido possível, e as penas sejam aplicadas em pleno 
rigor a quem comete estes crimes. 

Diversos animais são abandonados diariamente em 
todo o território nacional. Existem relatos de 
animais sendo jogados em caçambas de entulho, em 

sacos de lixo, em rios e córregos, entre diversas 
outras situações em que os animaizinhos fiquem à 
mercê da própria sorte.

É possível ver cenas impressionantes que foram 
registradas por anônimos em avenidas de grande 
movimento de veículos, onde as pessoas jogam 
animais pela janela de seus veículos em movimento, 
ou param rapidamente o veículo para colocar o 
animal na calçada, ou mesmo na via. E depois 
seguem como se nada tivessem feito, ou mesmo, 
sem demonstrar qualquer remorso.

Como mencionei na matéria publicada em nossa 
edição de nº 8, a expectativa de vida de um animal de 
rua é de 2 anos, em virtude de todos os riscos que 
esse animal está exposto, tanto no trânsito, de 
doenças, de brigas com outros de sua espécie ou 
não, e também, o mais revoltante, a violência contra 
os animais.

Tal como foi amplamente divulgado o caso da 
cadelinha Manchinha, que foi brutalmente 
assassinada no estacionamento do Carrefour de 
Osasco. Neste caso a investigação apontou como o 
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responsável pela agressão e que resultou em morte 
do animal, o segurança do hipermercado, que não 
teve o nome revelado. Segundo a Secretária de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), foi 
enviado um relatório ao Juizado Especial Criminal, 
indicando o segurança como autor do crime. 
Aguarda-se a decisão da promotoria, que decidirá se 
aceita a conclusão, para então, encaminhar o caso à 
Justiça.

Assim como Manchinha, diversos animais são 
mortos por ação humana diariamente, e em sua 
grande maioria com requintes de crueldade. Não se 
trata apenas de uma execução, mas sim, de 
violência, tortura, mutilação, queimaduras e tantas 
outras formas bárbaras de se tirar uma vida.

Não gosto de assistir vídeos com teor de violência, 
tanto é, que não visualizei um segundo sequer do 
vídeo da Manchinha. Entretanto, recebi um vídeo de 
um de nossos leitores, que o título era dúbio, e a 
imagem de capa do vídeo, aquela em que aparece no 
primeiro momento, antes de se executar o vídeo, 
tive a impressão que fosse um senhor resgatando 
um gato, mas, na verdade ele estava laçando um 
gato e o arrastou até a morte. E quem filmava era 

uma criança, que ficava enaltecendo o ato realizado 
pelo executor.

Fiquei extremamente chocado com o fato, e por 
diversos dias, a imagem ficava me assombrando. 

No entanto, isso só ressalta o fato que a violência 
contra os animais é uma prática que é transmitida 
e n t r e  a s  g e r a ç õ e s .  O  a g r e s s o r  d e  h o j e , 
anteriormente presenciou, ou foi condicionado ao 
fato de que é normal matar gatos, chutar cães, atirar 
pedras em pássaros, queimar aranhas, jogar sal em 
lesmas ou em sapos, enfim, é uma cultura errônea 
que é transmitida ou adquirida. Salvo o fato de 
pessoas que já tem predisposição à maldade, e diga-
se de passagem, existem muitas assim.

Desta forma a melhor maneira de combater à 
violência animal é a educação. Conversando com a 
presidente de uma ONG internacional, ela também 
compartilha da mesma posição que a minha. 
Inclusive nos contou que seu pai caçava, pois 
aprendera com seu avô. Até que um dia matou uma 
fêmea que estava prenha, e nunca mais caçou.

Ou seja, a educação pode mudar uma nação. No 
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Brasil, pouco se investe em educação secular, 
quanto mais na educação ambiental. Nossa 
Amazônia está sendo devastada de forma 
a s s u s t a d o r a  e  p o u c o s  s e  m a n i f e s t a m .  O 
desmatamento é a maior causa de morte de nossos 
animais silvestres, desde os que habitam o subsolo, 
quanto os que habitam as planícies e as árvores.

Temos em nossas mãos as ferramentas necessárias 
para mudar nosso país e reduzir a ponto de quase 
eliminarmos ou extirparmos de fato, a violência 
contra nossos animais. Esta ferramenta é o 
conhecimento! Devemos compartilhar com todos os 
que pudermos, que não faz sentido algum, praticar 
atos de crueldade contra uma vida, seja qual for.

E nesta época do ano são relatados os maiores casos 
de abandono de animais. As razões são as mais 
diversas, alegando, que o animal era violento, até 
falta de condições financeiras para cuidar do animal.

Precisamos com todas nossas forças impedir esses 
atos. Se o tutor não tem condições ou o animal é 
agressivo, ele não precisa abandonar, existem 

pessoas dispostas a cuidar deles e encontrar um 
novo lar para o animal.

O que não podemos é deixar que isso continue 
ocorrendo, caso veja um animal sendo abandonado 
ou maltratado, denuncie! Ligue imediatamente para 
a Polícia! Não filme apenas e poste em sua rede social 
para ter curtidas, faça a diferença realmente, tenha 
coragem e exponha o fato às autoridades.

Em minha opinião, sabe quem é o executor da 
Manchinha? A pessoa que a abandonou! E não me 
conformo que até agora não o tenham encontrado. 
Vamos nos mobilizar e encontrar essa pessoa, ela 
igualmente deve responder pelos seus atos!

E se por acaso, ficar sabendo que uma pessoa quer 
abandonar um animal, ajude-a a encontrar uma 
ONG, um cuidador ou um novo lar para esse animal. 
Faça sua parte na luta contra o abandono e os maus-
tratos.

fonte: SSP / Veja / DW.COM / Pulo do Gato
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Não compre animais sem procedência

Diga NÃO 
ao tráfico de animais



Aquarismo

Os pioneiros

Água doce

Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista
Foto: Divulgação



Vamos dar início à escolha de peixes e sua 
inserção no aquário. É sempre muito bom 
lembrar que a escolha dos peixes é mais que 

fundamental por vários motivos, entre eles: 
compatibilidade com tamanho do aquário e também 
entre espécies, que inclui pH, durezas de água, 
sociabilidade, resistência, etc. , infelizmente alguns 
aquaristas iniciantes e desavisados fazem uma 
mistura, uma verdadeira “salada mista” de peixes, e 
que muitos chamam carinhosamente de aquário 
comunitário. Contudo muitas vezes os resultados 
são danosos para os peixes  e também para os donos 
desses aquários. Por essa razão, estudar e perguntar 
para profissionais sérios sobre as espécies é muito 
importante.

Após uma escolha sábia de um determinado 
peixinho, o lojista vai inserí-lo em um saquinho 
plástico que será fechado devidamente para assim 
você levá-lo até seu aquário, mas antes de soltá-lo na 
água de seu aquário é sugerido que siga os seguintes 
passos (que podem variar em alguns casos, mas 
esses são os básicos) :

1 - Mantenha o saquinho fechado e coloque-o na 
água boiando para que haja um equilíbrio entre as 
temperaturas do aquário e a da água do saquinho 
por aproximadamente 15 minutos;

2 - Em seguida abra o saquinho  e com cuidado 

coloque um pouco da água do aquário dentro do 
s a q u i n h o  c o m  o  p e i x e  e  a g u a r d e  p o r 
aproximadamente 10 minutos, repita essa operação 
por mais 2 vezes;

3 – Após finalizar o passo anterior, retire o saquinho 
com o peixe do aquário e utilizando um recipiente e 
uma redinha vá despejando a água do saquinho com 
o peixe nesse recipiente através da rede para que 
somente o peixe fique nela e então seja colocado no 
aquário.

Importante: nunca despeje a água de um outro 
aquário, seja de uma loja ou aquário de um amigo 
dentro de seu aquário, por mais limpa e saudável que 
possa aparentar.

Uma característica muito importante em um 
aquarista é o seu poder de observação. Essa 
observação começa na escolha do peixinho 
adquirido verificando sua saúde, continua na soltura 
dele no aquário e no comportamento de outros 
peixinhos que conviverão com ele, se ele voltou a se 
alimentar e claro em todo habitat que você criou. 

Viu como valeu a pena ler todas as dicas dadas até 
aqui pela Aquarium Life na Revista Pet Plus ? Você já 
está colocando em prática!

Desfrute de seu aquário!
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Aquarismo

Substratos
Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista

Foto: Divulgação

Marinho



Alguns podem estar se perguntando: 
Iniciando um aquário marinho parte 3? 
Porque tanto foco no “início”? A resposta é 

simples: aquarismo em geral não é fácil. Qualquer 
pessoa que tenha tempo e amor para dedicar ao 
hobby conseguirá manter um aquário, mas dizer que 
é fácil não é. Assim como é para com os cachorrinhos 
e gatinhos precisamos preparar todo o “espaço” 
para a moradia dos amados peixinhos e é por isso 
tanta atenção para com a qualidade da água.

Uma vez que o aquário está com sistemas de 
fi l t r a g e n s  e m  o r d e m  e  s i s t e m a  b i o l ó g i c o 
c a m i n h a n d o  b e m ,  p r e c i s a m o s  g a r a n t i r  a 
temperatura adequada e para isso usamos 
aquecedores e/ou termostatos para deixá-la na faixa 
dos 25/26 graus. Essa é fácil, afinal hoje em dia com a 
t e c n o l o g i a ,  o s  c o n t r o l a d o r e s  m a n t ê m 
automaticamente e sem esforço a temperatura 
desejada.

Então entramos no assunto SUBSTRATO e ROCHAS 
(areia, cascalho etc.), e  alguns mais experientes vão 
dizer: Marcio, mas os colocaremos após a água? A 
resposta é não! Vamos colocar antes, mas a água 
sendo o foco das atenções precisava ser citada antes 
por razões óbvias.

A escolha do substrato e rochas também é muito 
importante, dê preferência por rochas naturais e 
escolha a gosto e sugiro consultar amigos e lojistas 
para lhe montar um layout agradável e seguro no 
aquário. Quanto aos substratos, há diversos tipos no 

mercado e não vamos aqui cair no mérito de julgá-
los, e sim, alertar você querido leitor que é comum 
no início optarmos pelo mais barato e então lá na 
frente, após alguns meses, às vezes anos, 
dependendo do tipo de montagem do aquário, os 
substratos perdem suas propriedades naturais e 
você fica a mercê de produtos químicos para manter 
os parâmetros da água. Ao menos dois parâmetros 
básicos podem estar ligados diretamente a água: pH 
e KH. O primeiro, já conhecido por muitos, precisa 
ser mantido entre 8,0 e 8,4, já o segundo é a famosa 
Reserva Alcalina ou Dureza Carbonatada (KH). Ela é 
importante tanto para manter o pH estável como 
também para fornecer Carbonatos e Bi-Carbonatos 
aos corais (a princípio não vamos evoluir nesses 
“nomes” para não deixar ainda mais complexo o 
assunto). Existem produtos que também podem 
ajudar a regular e manter esses parâmetros sendo 
assim, medir regularmente os parâmetros da água é 
essencial.

A partir desse momento, sabendo da densidade 
ideal, pH e KH também adequados, temperatura 
regulada e ciclo do nitrogênio em andamento, já 
podemos começar a escolher as vidas que vão 
habitar nosso aquário marinho. Mas deixaremos isso 
para nossa próxima edição, não perca!!!

Aproveito para desejar a todos um feliz Natal e que 
não somente a Virada de ano , mas todo 2019 seja 
maravilhoso e agradeço por nos acompanhar nessa 
jornada de busca de conhecimento no aquarismo. 
Até a próxima e Boas Festas!

Aquarismo
Marinho
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