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Bullying canino, existe?

Por: Guilherme Garrido
Foto: Divulgação 

ComportamentoComportamento



O termo bullying é de origem inglesa e 
“Bully” pode significar “Valentão”, 
“Ameaçar”, “Assustar”, “Maltratar”, 

“Oprimir”.

Quando aplicamos o termo ao universo pet, ele 
pode nos auxiliar didaticamente na compreensão de 
algumas situações/condutas entre os animais, muito 
recorrentes em nossa rotina, principalmente em 
lugares como parques, praças, ruas ou em 
ambientes que reúnem diversos animais. 

Cada cachorro possui seu temperamento, seu 
processo de aprendizagem e condutas diferentes. 
Assim como nós, ocasionando possíveis problemas 
no convívio entre eles.
 
Os comportamentos invasivos são o maior 
problema, mas, também fáceis de notar: pular sobre 
outro cachorro; bater a pata na cara do outro; 
cheirar o focinho ao invés do rabo; latir em excesso; 
rosnar; mordidas leves ou moderadas como forma 
de provocação; podendo desencadear brigas 
graves. 

É importante ressaltar que não se trata sempre de 
um animal de grande porte versus de pequeno 
p o r t e ,  p o i s  u m  a n i m a l  m a l  s o c i a l i z a d o , 
independente do porte, pode apresentar este tipo 
de comportamento.

Ambos os cachorros sofrem: o que praticou e o que 
sofreu o bullying! O agressor, por não saber conviver 
e se comunicar em harmonia com os demais, 
desencadeando uma cadeia de emoções ruins no 

animal e seus tutores.  Prejuízos financeiros 
também podem acontecer, não somente por causa 
de brigas, mas também pelo acúmulo de estresse 
(excesso de cortisol liberado) o que pode levar a 
uma série de doenças, elevando os custos 
relacionados a cuidados médicos, medicamentos, 
além de reduzir a expectativa de vida.  

Já a vítima, além de possíveis danos físicos, pode 
apresentar danos emocionais que, se não tratados 
corretamente, podem prejudicar o relacionamento 
e convívio harmonioso com outros animais.

Sem dúvida, esses aspectos quando não bem 
e s t r u t u r a d o s  e  s ó l i d o s  n o  p r o c e s s o  d e 
aprendizagem, dificultam o convívio harmonioso 
com o mundo que o cerca. É necessário um trabalho 
adequado de socialização. 

O período de socialização de um cachorro é finito 
(da terceira semana de vida a décima terceira). 
Então nessa fase introduzimos o animal de forma 
gradativa e positiva aos mais variados estímulos. A 
falta da social ização adequada,  tardia ou 
associações negativas com o ambiente aliada a 
falhas de comunicação de seus tutores, são fatores 
que podem a levar o animal a esta prática.  O tutor 
deve procurar um profissional capacitado que possa 
orientá-lo e conduzir mudanças no comportamento 
do animal, e assim evitar situações desagradáveis. É 
importante ressaltar que mudar comportamento 
não é tarefa fácil, requer treinamento diário, 
paciência e participação dos tutores em todo o 
processo. 

Guilherme Garrido 
é adestrador especializado em reforço positivo

Comportamento
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Cobra ou serpente?

Pet Mix

Cobra ou serpente?
No Brasil, os dois termos são aceitos, porém, 

como em todos os outros países, o correto 
é  d e n o m i n a r  t o d a s  a s  e s p é c i e s 

encontradas no nosso país, de serpentes. As únicas 
espécies que podem são chamadas de cobra, são as 
najas, que habitam os continentes Asiático e 
Africano. 

As serpentes são animais que estão entre os mais 
temidos pelas pessoas, e apesar do que muitos 
falam, as serpentes não são traiçoeiras, na verdade 
elas atacam como modo de defesa quando se 
sentem ameaçadas.

No Brasil, existem cerca de 392 espécies de 

serpentes de variados tamanhos e cores. Ao 
contrário do que muita gente pensa, são poucas 
espécies de serpentes capazes de causar danos aos 
seres humanos. Dentre elas, as que mais despertam 
medo são as peçonhentas.

Mas afinal você sabe qual a diferença entre uma 
s e r p e n t e  s e m  p e ç o n h a  e  u m a  s e r p e n t e 
peçonhenta? São exemplos de não peçonhentas, a 
Jiboia (Boa constrictor), Sucuri (Eunectes murinus), 
já as peçonhentas como a cascavel (Crotalus 
durissus), a coral-verdadeira (Micrurus Lemniscatus) 
e a jararaca (Bothrops Jararaca) são capazes de 
inocular a peçonha através de suas presas. 

Nem todas as serpentes, possuem o mesmo tipo de 
dentição, como demonstrado nesta ilustração:

Por : Dra. Lucila Pozzi Catalan
Foto: Divulgação
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As serpentes peçonhentas possuem glândulas 
produtoras na cabeça, responsáveis pela produção 
da peçonha, e também um ou mais pares de dentes 
no maxilar superior, dotados de um canal por onde 
sai a peçonha. Em quase todas as serpentes 
peçonhentas podemos encontrar uma depressão 
localizada entre o olho e a narina, bilateralmente, 
que é chamada de fosseta loreal. Esse órgão é 
e s p e c i a l i z a d o  e m  s e n t i r  a s  v a r i a ç õ e s  d a 
temperatura, o que permite à serpente saber se há a 
presença de outro animal. Já as serpentes não 
peçonhentas, não possuem essa estrutura (fosseta 
loreal), o que as diferencia facilmente de uma 
peçonhenta. 

No entanto, cobras como a naja (Hemachatus 
haemachatus) são capazes de injetar o veneno 
como também expeli-lo em jatos que podem 
alcançar até 3 metros de distância. Por causa desse 
hábito, essas cobras são chamadas de cuspideiras.

O que fazer quando encontrar uma serpente? Se ela 
estiver na natureza, deve-se respeitar o animal em 
s e u  h a b i t a t ,  n ã o  t o c á - l a  o u  p r o v o c á - l a , 
institivamente ela procurará abrigo e não lhe 
atacará. Quando vê-las em áreas urbanas a regra é a 
mesma, no entanto, deve-se procurar órgãos 
responsáveis pela captura desses animais como os 
bombeiros, policia ambiental, centros de triagens, 
etc. Lembre-se que esses animais são importantes 
para o ecossistema e é crime matar qualquer tipo de 
animais. 

Pet Mix

Lucila Pozzi Catalan 

Médica Veterinária - CRMV-SP 34.454

Pós graduada em Clínica e Cirurgia de Pets Não 

Convencionais pela UNIP/Animalia. Pós graduanda em 

Homeopatia Veterinária pela HD Science.

Sócia proprietária da Selva Veterinária
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Reprodução da Internet

Vamos voar?



Um dos momentos mais empolgantes de 
nossas vidas é quando reservamos um 
tempo para planejar nossa viagem, que fica 

mais especial com a ida de nossas melhores 
companhias, que são os nossos amados bichinhos 
de estimação, apesar da felicidade e o gostinho da 
empolgação, exige planejamento e muita atenção 
para que todas as etapas sejam executadas 
satisfatoriamente.

Na maioria das companhias aéreas, o pet pode viajar 
na cabine desde que o peso da caixa de transporte 
somado ao peso do bichinho não ultrapasse de 10kg, 
caso o peso fique acima disso, o seu bichinho deverá 
viajar no compartimento de carga da companhia 
aérea, vale ressaltar, que as companhias aéreas 
aceitam somente dois animais de estimação no 
compartimento de carga por voo, por essa razão, é 
importante realizar a reserva com antecedência 
para garantir o seu embarque no mesmo voo.

Após determinar o seu destino, há alguns itens 
importantes que devem ser considerados na mala 
como necessidades básicas de seu pet, por 
exemplo: ração, petiscos, biscoitos, comedouro, 
bebedouro, acessórios como coleira e guia, 
cobertor ou almofada, brinquedos, tapete higiênico 
ou caixa higiênica, medicamentos, sacolinhas 
higiênicas para recolher os dejetos e o mais 
importante, a carteirinha de vacinação que deve 
estar em dia e o estado de saúde emitido pelo 
veterinário, sem esses dois documentos não existe a 
possibilidade de embarcar seu pet e outros 
documentos como o GTA (Guia de Trânsito Animal) e 
o CZI (Certificado Zoosanitário Internacional) que 
mencionarei nessa leitura.

Geralmente as companhias áreas solicitam 
informações do seu pet como: raça, peso, tamanho 
de porte (pequeno médio ou grande) e os 
documentos mencionados anteriormente, no 
entanto, procure se aprofundar nas exigências de 
cada companhia aérea, cada empresa tem sua 
particularidade.

Há restrição por parte das companhias aéreas em 

relação aos bichinhos braquicefálicos, ou seja, 
focinhos achatados, como eles possuem dificuldade 
em respirar normalmente, durante o voo, esses 
bichinhos tendem a ficar mais estressados, 
respirando pela boca, provocando falta de ar. Fique 
atento, há algumas companhias aéreas que já 
possuem uma lista definida de quais raças são 
restritas para embarque. Animais muitos agressivos 
também não são aceitos.

Para viagens internacionais, deve-se ficar atento a 
lista de exigências do país de destino, alguns países 
não aceitam o desembarque de animais, outros 
além de exigirem os documentos de vacinação e 
atestado de saúde, solicitam um atestado chamado 
CZI (Certificado Zoosanitário Internacional), esse 
documento é emitido pelo MAPA (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 

O número de identificação do microchip é exigido 
pela maioria dos países e deve constar no atestado 
de saúde emitido pelo veterinário.

Para viagens nacionais a emissão do GTA (Guia de 
Trânsito Animal) é obrigatória, esse documento é 
emitido por um veterinário habilitado pelo 
Ministério da Agricultura ou pelo órgão de defesa 
sanitária nos estados. No caso de espécies 
silvestres, é necessário a autorização do IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis). 

Fique atento com a validade dos documentos, e na a 
próxima edição darei algumas dicas para que seu pet 
fique bem confortável e faça uma excelente viagem.
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Essa eu não sabia!

Esse é o maior primata noturno do mundo! O Aye-Aye (Daubentonia madagascariensis), também 
conhecido como ai-ai ou aie-aie, é um lêmure vive nas florestas húmidas de Madagascar e evita ao 
máximo tocar o solo. Ele passa o dia em seu ninho, feito de folhas e galhos que parecem uma esfera.

Detalhe dos dedos Aye-aye 
 Foto: repropdução internet

Para procurar comida, com seus dedos ele bate nos 
troncos e galhos das árvores ao ouvir larvas de inseto se 
mexendo, com seu dedo do médio ele os apanha, o usando 
como se fosse uma vareta. Além de insetos, também se 
alimenta de matéria animal, frutos, nozes, sementes, 
néctar e fungos (sendo classificado como um omnívoro).

Há um trabalho de proteção e conscientização mundial em 
favor do Aye-Aye, em razão de sua perda de habitat e da 
matança regional, por acreditarem que ele atraia mal 
agouro, a espécie está classificada em alto risco de 
extinção.

Por Flávia Salce

Fonte: National Geographic

Exclusivo e diferente

Curiosamente, apesar de não parecerem são 
primos afastados dos chimpanzés e macacos. 
Porém, desde a sua descoberta, que tem havido 
debate sobre a sua classificação e a sua evolução, 
v i s t o  q u e  a o  m e s m o  t e m p o  a p r e s e n t a 
características felinas e de roedores.

A pelagem do Aye-Aye varia entre castanha 
escura ou preta, possuem calda longa, olhos 
grandes, dedos finos e longos, especialmente 
seu dedo médio que é extremamente maior que 
os outros, ele têm orelhas grandes que lhes 
auxiliam na ecolocalização, sendo os únicos 
mamíferos com essa capacidade. Eles podem 
atingir até 61cm e pesar 2kg.Aye-aye - Foto: reprodução internet

pg 15Edição 07

Reprodução da Internet

Reprodução da Internet



Por Dra. Camila Isoyama 

Automedicação
                                 

Saúde Animal

Foto: Reprodução Internet

vale correr o risco?



Automedicação, quando algo que julgamos simples 
pode nos trazer um grande problema.
Na era digital o que é mais comum de se ouvir em 
uma consulta é: “procurei no Google”. No 
desespero o tutor acaba colocando em sites de 
busca os sintomas do animal e achando a cura 
milagrosa para a doença, pois é, o famoso jeitinho 
brasileiro está presente até na área pet! Vou contar 
uma historinha para você...

Billy chegou ao hospital vomitando sangue, eram 
poças e poças na recepção, a carinha do Billy era de 
dar pena, isso aconteceu em uma sexta-feira e eu 
acabava de pegar meu plantão noturno de 12hs. 
Passei  o Bi l ly  na frente dos demais como 
emergência, seu caso poderia ser um intoxicação e o 
quanto antes entrássemos com o antídoto, mais 
rápido salvaríamos o animal. Enquanto meu 
enfermeiro colocava o animal no soro e entrava com 
o carvão ativado, comecei as perguntas: -Tem 
acesso a rua? Não! -Comeu algo de diferente da dieta 
tradicional? -Não doutora, o Billy só come ração! -
Pode ter ingerido algum tipo de produto de limpeza? 
– Não, os produtos ficam dentro de um armário alto! 
-Tomou algum tipo de medicação humana ou pode 
ter tido acesso a remédios humanos? -Não douto... 
nesse momento, a garotinha que veio junto, que 
deveria ter uns 7 anos, interrompeu a mãe. -Tia, a 
mamãe de um remedinho pro Billy porque ele estava 
dodói da patinha... Nesse momento me acende 
aquela luz vermelha! A tutora não iria relatar o que 
ela administrou. Para nossa sorte, a menina na 
inocência acabou por nos ajudar a salvar a vida do 
Billy. -Qual a medicação administrada ao Billy? Ah 
doutora, estava me esquecendo porque isso foi 
ontem, e os vômitos começaram somente hoje. Há 3 
dias o Billy ficou meio jururu, e estava mancando da 
patinha direita traseira esquerda, sabe, ele é muito 
peralta, acabei pesquisando no “Google” o que 
fazer em casos assim e achei um monte de sites 
indicando que ter íamos que dar  um ant i -

inflamatório, mas não haviam nomes nem nada. 
Então acabei dando 1 comprimido de Cataflan®. E a 
senhora precisa ver doutora, em 3 dias ele ficou 
bom!

Nesse momento meu enfermeiro me olhou, temos 
um nome pra esse tipo de coisa no hospital, 
“Consulta com o Dr. Google”, esses sempre são os 
piores casos. Billy, passou por uma bateria de 
exames, foi diagnosticado com ÚLCERA de origem 
medicamentosa, alterações significativas no fígado 
e rim devido o quadro geral, na imagem do 
ultrassom uma úlcera enorme de dar pena! A 
medicação por 3 dias devastou a saúde do animal, 
para ser salvo Billy acabou passando por 7 dias de 
internação, em  fluidoterapia intensa, inúmeras 
medicações durante cada dia, jejum, dieta pastosa e 
tudo por uma inofensiva automedicação. No intuito 
de não gastar uma simples consulta no caso da 
“manqueira” do Billy, sua tutora acabou gastando 
muito mais para salvar o Billy de um erro seu.

Qual a conclusão que podemos tirar disso? A 
Medicina Veterinária é uma ciência complexa, a 
consulta leva em consideração diversos fatores 
dentre eles o exame físico, as medicação devem ser 
administradas de acordo com o peso. Diversas 
medicações são tóxicas para cães e gatos e isso é 
desconhecido pelos tutores.  Uma simples 
medicação pode causar problemas gravíssimos, 
então o correto a fazer é sempre procurar um 
profissional para nos auxiliar no diagnóstico e 
tratamento correto. Outra dica que damos aqui é 
SEMPRE relatar tudo que aconteceu ou foi 
a d m i n i s t r a d o  a o  a n i m a l ,  o  q u e  p o d e  s e r 
insignificante para você pode nos auxiliar no 
diagnóstico certo. Hoje Billy passa bem, ganhou 
algumas medicações que tomará pro resto da vida 
por causa do ocorrido, mas vive bem, graças a sua 
pequena e corajosa tutora, mas poderia ter sido 
diferente...
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Tem bicho aí?
Por Wilson Salce

Gostar de animais é um dom que muitos têm, mas, conhecemos uma família que supera tudo o que já 
tínhamos visto. O Marcos Paulo Sanvito é o proprietário da Feito Animal, uma empresa especializada no 
trato de diversos animais desde animais domésticos aos silvestres e exóticos. Em nossa conversa com ele 

aprendemos sobre muitas particularidades de diferentes espécies e vimos o amor que ele e sua família têm pelos 
animais. A empresa é terceiro plano, em primeiro vem os animais. Conheça um pouco mais dessa família feita 
para os animais.

Como surgiu a ideia da Feito Animal?

Eu sempre fui apaixonado por animais, em toda a 
minha vida, sempre tive animais. Quando tinha 8 anos 
de idade quando ganhei o meu primeiro cavalo, era 
uma égua e já estava bem 
velinha. E com essa eguinha 
aprendi muito. Ao logo dos 
anos fui me especializando na 
criação de animais e tive a 
ideia de abrir uma empresa 
que pudesse levar os animais 
para as pessoas conhecerem. 
Levar educação ambiental, 
levar animais na TV e explicar 
um pouco o serviço da Feito 
Animal.

Q u a l  o  f o c o  p r i n c i p a l 
quando você leva seus 
a n i m a i s  n a  T V  o u  e m 
eventos?

Falar  um pouco sobre o 
animal e desmistificar alguns 
tabus, como por exemplo, as 
pessoas têm uma imagem 
muito negativa sobre as serpentes e pouco se de fala o 
lado bom dela. As serpentes são animais deve-se ter 
cautela em manejo, e algumas espécies são muito 
dóceis. Costumo compará-las a um cachorro, que há 
muitos anos foi um animal selvagem, e hoje é um 

animal doméstico muito amoroso. Hoje possuímos 
serpentes legalizadas pelo IBAMA e procuro explicar 
sobre as  espécies,  suas  caracter íst icas  e  o 
comportamento delas. Tenho duas jiboias arco-íris, 
uma do Cerrado e a outra da Amazônia, e essa da 

Amazônia tem um anel com 
formato de um coração, 
fiquei apaixonado por ela, 
estou com ela há cinco anos. 
S ã o  s e r p e n t e s  b e m 
t r a n q u i l a s ,  n ã o  s ã o 
agressivas, elas permitem e 
aceitam que as manejamos 
sem oferecer qualquer risco.

Quantos animais você tem?

Tenho bastante animais, 
entre eles, pônei, mini-horses, 
aves, mamíferos, eu não sei 
quantificar ao certo.  Sou 
apaixonado por animais, 
tenho eles porque gosto de 
cuidar, interagir, apreciar, 
eles são criaturas magníficas. 
Meus filhos, tal qual minha 
esposa e eu, são igualmente 

apaixonados por animais. Procuro ensiná-los a amar, 
repeitar e sobre a importância de todos os animais da 
natureza. Hoje vivemos em um lugar tão urbanizado e 
com o desmatamento agressivo, temo pelo futuro e a 
extinção de algumas espécies.
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Você percebe uma diferença entre a sociabilização 
de seus filhos, com crianças que não são criadas 
com animais?

Vejo bastante diferença, meus filhos se sociabilizam 
muito mais rápido do que as crianças que não tem pet 
em casa. E é engraçado, quando alguns amiguinhos 
deles quando visitam nossa casa, ficam admirados 
olhando, por exemplo, uma galinha e ainda 
comentam, essa é a galinha que vemos no mercado? 
Ou seja, eles não conhecem outros tipos de animais. 
Outro dia, fui realizar um evento em um condomínio, e 
levei alguns animais que são de fazenda, porco, vaca, 
cavalo, galinha, e algumas crianças quando viram o 
porco, elas não sabiam o que eram um porco, para elas 
o porco era só um tipo de carne e não um animal. Veja 
só, em um determinado momento, o cavalo fez cocô, e 
as crianças pegaram do chão e perguntaram, “tio o 
que é isso?” Expliquei que eram fezes e que também 
serve para fazer adubo. Claro que saíram correndo 
para lavar as mãos.

Qual a diferença entre pônei e mini-horse?

Mini-horse é um cavalo em miniatura, a fêmea atinge 
1m de altura enquanto os machos não ultrapassam a 
altura de 95cm. O pônei já ultrapassa mais de um 
metro,  tem as pernas mais grossas,  é mais 
barrigudinho, pode ser montado por uma pessoa, o 
mini-horse é mais voltado para ser um pet, não 
aconselho montar.

Você tem diversas aves, entre elas, uma me chamou 
a atenção, qual é aquela ave verde de topete?

O Turaco é uma ave muito especial. Ela é muito bonita, 
bem colorida e a cor é bem diferente, possui um verde 
bem intenso, em boa parte de seu corpo, seus olhos 
parecerem que foram maquiados, e também, possui 
uma crista linda. Há cinco espécies de Turaco, e o meu 
é o Turaco-Knysna (Tauraco corythaix), é uma ave 
simples de tratamento, e é bem dócil. Essa é uma ave 
que poucas pessoas conhecem. Algumas pessoas não 
gostam de ter aves, como por exemplo, papagaio ou 
arara por vocalizarem muito, diga-se de passagem, o 
tempo todo, e fazem muito barulho. O Turaco é uma 

ave que não faz muito barulho, e é de fácil trato, sua 
alimentação é a mesmo do Tucano que é com ração 
extrusada e frutas. Se tratado corretamente, assim 
como qualquer animal deve ser, o Turaco não terá 
problemas de saúde, basta cuidar dele direitinho, 
realizando a vermifugação, banho, alimentos 
corretos, frutas e o acompanhamento periódico de 
um veterinário silvestre, a ave estará sempre 
saudável.

As aves também sofrem problemas de vermes?

Sim com certeza! Isso vale para os animais em geral. 
Todos devem ser vermifugados, e o veterinário 
poderá lhe indicar o medicamento correto e a 
periodicidade para a realização da vermifugação.

Quais as preocupações que se devem ter em relação 
aos viveiros?

Primeiramente em fornecer um local ideal e 
confortável para as aves. Com as aves menores, deve-
se ter cuidado com a temperatura, o local ideal para o 
posicionamento do viveiro ou de sua gaiola. Aqui em 

Capa

pg 21Edição 07

A
rq

u
iv

o
 p

es
so

al

T u r a c o - K n y s n a
 (Tauraco corythaix)



São Paulo, temos uma variação térmica muito grande 
no decorrer do dia, como brincamos, aqui temos as 4 
estações em um só dia. E esta é uma preocupação a ser 
considerada.

Os meus viveiros são de tamanho grande, eu os cubro 
a noite. Durante o dia os deixo aberto, mesmo em dia 
de chuva, porque as aves gostam de tomar banho da 
água de chuva. Quando ela sente frio, entram e se 
aquecem no viveiro. 

Se o viveiro estiver bem posicionado e o tutor atento 
às necessidades da ave, conseguirá proporcionar uma 
excelente qualidade de vida ao animal. 

Como é sua rotina com os animais?

Sim, toda manhã. Nós que optamos por animais e 
temos a consciência do cuidado e o tempo que devem 
ser dedicados à eles. Ficamos condicionados aos 
cuidados deles, e nos cobramos muito com isso. 
Quando temos que viajar e deixo alguém cuidando, 
não é do mesmo jeito, por isso fico em cima. Ao 
planejar uma viagem de lazer, me programo para levar 
bastante animais comigo, tiro o Guia de Trânsito 
Animal, que é o GTA, e os mantenho toda a 
documentação deles em ordem. Mesmo assim, não 
fico mais do que dois dias fora. Eu sinto saudades dos 
outros e retorno rapidinho! Por nós os amarmos, 
temos dedicação total à eles e por essa razão não viajo 
muito e a família inteira fica empenhada nesse 
cuidado.

Seus filhos estão indo no mesmo caminho?

Estão indo sim, graças a Deus! São amantes 
inveteradas. Passam boa parte do dia com nossos 
animais. Mas, como toda criança, brincam, estudam, 
jogam video game, e interagem com outras crianças.

Você tem um pastor diferente que são poucos que 
existentes no Brasil?

Sim, um Pastor Belga Tervuren (Canis lupus familiaris) 
é uma raça bem diferente. Há pessoas que falam que 
têm essa raça, mas não é o puro da raça, já são 

mestiços, esse cachorro eu ganhei de uma pessoa que 
me trouxe de Miami.

Qual foi a situação mais inusitada que você 
vivenciou em seus eventos com os animais?

Fiz uma matéria com a Ticiane Pinheiro, a Carol 
Narizinho e a Andréa de Nóbrega, elas queriam uma 
matéria  em um pet shop,  com um pet não 
convencional, me pediram para levar um carneiro. E 
levamos um carneiro, uma de minhas serpentes e meu 
papagaio, que não pode ver uma torneira que já fica 
dançando para tomar banho. 
E na hora do carneiro tomar banho, eu pegava no colo, 
para o entregar a moça que iria lhe dar banho ele fazia 
cocô, foram várias vezes. E me sujava todo, e eu 
precisava estar vestido com uma camisa do pet shop, 
todos já tinham me emprestado camisas, e na última 
camisa limpa, deu certo! E a matéria foi ao ar.
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Você tem a Cacatua Alba, que ela veio bem filhote, 
como foi essa história?

Tenho sim! O Bebê chegou com 7 dias de vida. Nós o 
ganhamos de um criador amigo nosso. A história da 
chegada do Bebê começa há um bom tempo. Esse 
criador estava tento algumas dificuldades fazer a 
cruza das cacatuas e me pediu ajuda e fiz algumas 
alterações no ninho. E ele me disse que se desse certo 
ele me daria um filhote. Com o passar do tempo, já 
tinha até me esquecido da promessa, ele me ligou 
dizendo que haviam ovos no ninho, e eu o alertei para 
que assim que nascessem ele me avisasse para eu 
orientar no trato dos filhotes e dos pais. Quando 
nasceram ele me ligou meio triste dizendo que os pais 
mataram um filhote, e lhe falei que isso é comum na 
primeira cria, por estresse entre outros fatores os pais 
acabam perdendo um filhote. Fui lá no dia seguinte e o 
filhote que estava vivo, estava muito fraquinho, pedi 
para eu o levar para casa para que pudesse trata-lo, ele 
aceitou. Com dez dia de vida do Bebê, liguei para o 
criador e o chamei para ver o filhote, que já estava 
forte e vigoroso, e ele enviou um de seus funcionários 
para colocar a anilha, já que o criador é legalizado, 

registrado e autorizado pelo IBAMA, e após o 
anilharmos, o funcionário do criador se virou para ir 
embora e me disse, esse é seu! Hoje o Bebê já está com 
quase 6 meses, e é nosso xodó, fica dentro de casa, nos 
acompanha por onde formos e é alegria da casa.

Você também tem um falcão, que é bem pequenino, 
qual é a espécie?
Tenho um quiriquiri (Falco sparverius), conhecido 
também como falcão-americano,  ele é bem 
pequenininho mede em média 23cm. É uma ave bem 
diferente, já o levei algumas vezes para realizar 
eventos, uma ave muita bonita que chama muita a 
atenção, tanto por seu tamanho, quanto por sua 
plumagem. Esta ave está ameaçada de extinção. Já 
não se vê muitos na natureza, tanto pela urbanização, 
como pela crueldade humana. 

Aqui não é a casa da tia, mas, corre cutia? 
Verdade! Tenho três cutias, fui em um criador 
autorizado pelo IBAMA para conhecê-lo, não resisti e 
acabei comprando alguns animais dele. Trouxe três 
cutias, elas viram filhotinhas, e vivem soltas no quintal 
de casa, são bem dóceis e as pessoas ficam admiradas 
que elas não fogem por ficarem soltas no quintal.
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Como você conseguiu chegar em um consenso de 
uma criação positiva?

Tentamos sempre dar o bom e o melhor para os 
animais, porque amamos os animais, sempre 
deixamos o viveiro um próximo do outro, brincamos 
com uma arara e depois brincamos com a outra arara, 
porque sentem ciúmes. Nos dedicamos um pouco 
para cada animal, e eles vão se familiarizando um com 
outro, todos vivendo juntos. Inclusive eu tenho um 
viveiro de dois papagaios machos e uma fêmea e eles 
não brigam, coloco a Cacatua no mesmo poleiro com 
as araras e elas não se atacam.

Deixo claro que não recebo visitação de público 
aberto em minha casa, apenas familiares e amigos, 
que ficam impressionados ao ver como meus animais 
são mansos e todos convivem bem, gatos, mini-horse, 
cachorro, cutias, aves, e eles não se atacam entre si. Os 
gatos bengal amam ficar no alto, não são iguais aos 
demais domésticos, eles gostam muito de ficar no 
alto, o comedouro de ração e água deles, ficam encima 
do viveiro do Turaco, eles escalam no viveiro do 
Turaco, e o Turaco fica bem tranquilo, tudo isso é por 
causa do manejo e dedicação à eles.

Quando você vai fazer evento e palestra, qual é o 
animal que as crianças mais gostam?

São as serpentes, elas chamam muito atenção, eles 
querem conhecê-las, pela curiosidade de sentir a 
temperatura e o contato com o tipo de pele. Ao 
tocarem na serpente é nítida a expressão das crianças 
d e  p e r c e b e r e m  q u e  a s  s e r p e n t e s  n ã o  s ã o 

melequentas, geladas ou grudentas como se imagina. 
É uma sensação ímpar e muito satisfatória, contribuir 
e difundir o conhecimento sobre nossos animais.
Qual é a importância da anilha em uma ave?
A anilha é a identificação da ave, tanto que elas devem 
possuir duas anilhas, uma do criador e outra com o 
registro no IBAMA, que deve ser fechada, ou seja, sem 
emendas. Com essa numeração é possível verificar se 
o animal é legalizado, saber quem é o criador, entre 
outras informações sobre a ave. A anilha fechada só é 
possível ser colocada com aves de até no máximo 10 
dias de vida, após esse prazo já não é mais possível 
colocá-las.

A anilha aberta do IBAMA só é permitida para animais 
que foram apreendidos, e que em alguns casos, 
podem ser adotados por tutores, como zoológicos ou 
criadores, que fazem a solicitação ao IBAMA, tendo a 
ave com fiel depositário. Se no futuro o IBAMA 
necessite da ave, o tutor deve devolvê-la ao IBAMA.
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Quais são os cuidados que devem ser tomados 
antes de comprar um animal silvestre ou exótico?

Esse é um assunto muito sério e delicado, que todos 
devem se atentar muito a esta questão. Há pouco 
tempo uma pessoa me ofereceu uma arara, me 
dizendo que estava com problemas e iria morar em 
outro lugar não tendo como ficar com a ave. E me 
ofereceu essa ave. Temos um biólogo que nos 
acompanha, e eu pedi que consultasse a nota fiscal, e 
assim foi feito. A resposta foi que era fraude, a 
numeração das anilhas não batiam, a nota fiscal 
deveria ser eletrônica e era manual.  A numeração das 
anilhas devem estar contidas na nota fiscal de venda 
do animal, que também deve conter os dados do 
criador. Nos mamíferos e répteis ao invés das anilhas, 
o animal deve ter um microchip implantado sob sua 
pele, que pode ser consultado com um leitor de 
radiofrequência. Tome muito cuidado, tem muitos 
golpistas no mercado, consulte sempre um 
especialista antes de adquirir um animal. E denuncie o 
comércio ilegal.

Qual história que você vivenciou com um animal 
que mais lhe marcou?

Meu pônei, o Chamego, tenho ele há 26 anos.  Quem o 
vê imagina a idade que ele tem! Eu tenho muito 
orgulho dele. Ele já ganhou diversos troféus,  foi capa 
da revista mini-horse.

Mas o que poucos sabem é que ele veio bem fraquinho 
e debilitado, e chegamos acreditar que ele não iria 
sobreviver. Me dediquei muito em seu cuidado e hoje 
ele está essa coisa maravilhosa, forte, lindo, vívido e 
nem aparenta a idade que possui. 

E tem também o Blue, que é uma arara, que até o 
tatuei em meu braço. Fui para comprar outra ave, 
quando cheguei no criador a ave que eu queria estava 
vendida, e vimos o Blue e nos apaixonamos por ele. Ele 
tem um probleminha no bico, seu bico é torto, o que 
não impede de se alimentar. Ele é muito dócil, o levo 
para vários lugares. E engraçado quando digo para ele 
vamos passear? Ele já corre para o container. Todos 

meus animais me dão muito felicidade. Mas o 
Chamego e o Blue, são casos à parte. Que poderiam ter 
tido um fim triste se não recebessem amor e o cuidado 
devido.

Como você conseguiu envolver teus filhos com os 
cuidados com os bichos?

Aqui em casa todos partilhamos dos cuidados com os 
animais, isso só foi possível com muita dedicação e 
orientação, apresentando desde que ainda eram bem 
pequenos das obrigações que cada um tem. O 
bichinho pode ser lindo, mas cada um tem que fazer 
sua parte. E hoje eles não veem como uma obrigação o 
trato, mas sim, uma troca. Os animais nos dão carinho, 
amor e nós retribuímos com o cuidado, atenção e 
muito amor.
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O que você aconselha 
para a pessoa que quer 
t e r  u m  p e t  n ã o 
convencional?

Primeiramente a pessoa 
deve ter  certeza em 
querer e que tenha além 
do vontade, disponha de 
condições financeiras e 
emocionais para criar 
u m a  a n i m a l .  C o m o 
q u a l q u e r  p e t ,  e l e s 
necessitam de carinho e 
muito amor. Em uma 
eventualidade seu cavalo 
pode te morder, uma 
calopsita pode te sujar 
quando você já  está 

pronto para sair. E você pode até ficar bravo, mas não 
tem o direito de agredir o animal. Esse é primeiro 
ponto, equilíbrio emocional. O animal, não faz por 
maldade, alguma coisa aconteceu e ele reagiu dessa 
forma.

É importante ter espaço, pois você não vai manter a 
ave presa o dia todo numa gaiolinha. Ela precisa de 
espaço, se movimentar, não pode ficar confinada o 
tempo todo. Existem aves que necessitam voar 
diariamente, então você terá que ter tempo também, 
pois todo pet necessita de interação com seu tutor.
Além de tudo isso ainda há as despesas com 
alimentação, medicamentos, consultas e outras 
despesas financeiras que serão destinadas ao animal. 
Quer um exemplo, para sair com seu animal, ele deve 
estar com as documentações em ordem, e emitir um 
GTA, Guia de Trânsito Animal, que tem validade curta 
e tem custo para sua emissão.

Contudo, o animal não é brinquedo ou enfeite! Ele 
necessita de carinho, atenção e dedicação, é uma 
responsabilidade muito grande em ter um animal, não 
é hobbie, é cuidar e proporcionar uma excelente 
qualidade de vida a um outro ser. 
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Dicas Vet

Por Camila Isoyama

Ao diagnosticar qualquer tipo de doença em 
seu animal, o veterinário elabora um 
protocolo a se seguir, com base na doença, 

melhor forma de tratamento, medicamento eleito, 
tempo de ação, eficácia para cura. Qualquer 
alteração no protocolo instituído pode interferir na 
eficácia do tratamento. É sempre pior para o animal 
quando o primeiro tratamento instituído não surte 
efeito, e precisamos começar com outro do zero.

Isso pode causar lesões gástricas, hepáticas e 
também ser porta de entrada para algumas doenças 
oportunistas, que nós chamamos de doenças 
secundárias, ou no caso das infecções, infecção 
cruzada. Portanto a dica de hoje é realizar 
exatamente o que foi disposto no receituário, se não 
for possível, por qualquer motivo, deve ser relatado 
no ato da consulta para que você junto do 
profissional possa instituir um protocolo acessível e 
eficaz. Outra dica é não cortar as medicações 
somente porque o animal melhorou sem comunicar 

ao veterinário, se o tratamento foi indicado por 7 
dias por exemplo, termine mesmo que em 3 dias o 
animal já esteja aparentemente curado. Há uma 
razão  para ter sido indicado por 7 dias. A falsa 
sensação de cura pode por exemplo, causar uma 
resistência, a doença reaparecer e o próximo 
tratamento ter que ser muito mais agressivo.

 Também não é recomendado deixar de comprar um 
ou outro remédio do que foi listado ou alterar a dose. 
O importante é sempre confiar no profissional da sua 
escolha e caso isso não ocorra o melhor a fazer é 
procurar uma segunda opinião.
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Assim como na medicina humana, a farmácia magistral veterinária, ou de manipulação veterinária, tem 
ganhado cada vez mais adeptos entre tutores e médicos veterinários. Isso porque, a principal vantagem 
desse tipo de medicamento está na facilidade de medicar pets mais ariscos ou que se recusam a engolir 

comprimidos até quando estão muito bem disfarçados em outros alimentos. 

A FARMABICHOS MANIPULAÇÃO VETERINÁRIA, oferece medicamentos manipulados em formas e sabores 
diferenciados aos animais, sempre visando à prevenção, tratamento e bem-estar dos pets. É angustiante para 
quem tem um bichinho de estimação é quando o animal fica doente. Ter que medicar o pet em casa, em muitos 
casos, é um sofrimento tanto para ele quanto para o dono, por causa dessa necessidade a Farmacêutica e 
proprietária Mariana Morari Ferreira decidiu iniciar as atividades da FARMABICHOS desenvolvendo e 
oferecendo opções muito interessantes para medicar os bichinhos, sendo possível agora manipular os 
medicamentos em biscoitinhos, pastas ou líquidos de sabores diversificados como carne, frango, churrasco, 
bacon, salmão, queijo ou cenoura e ainda a escolha pode ser snacks deliciosamente palatáveis. Para animais 
silvestres os sabores doces são os preferidos como banana, chocolate, morango ou maça. A FARMABICHOS 
apresenta também uma gama de produtos tópicos e de higiene, os xampus vão dos mais simples até os 
medicamentosos, com ativos nanotecnológicos, lá é possível manipular anti-pulgas em pipetas, spray para 
lambedura, espumas de limpeza para patas e muito mais. A linha de florais desenvolvida está baseada nos 
sintomas mais comuns e procura restabelecer o equilíbrio e o bem estar dos animais.

As vantagens da manipulação veterinária não param por aí. A indústria farmacêutica produz medicamentos com 
doses gerais, os medicamentos são manipulados na dose correta de acordo com o peso do animal, ou seja, não 
há necessidade de partir comprimidos, o que é uma prática errada e muitas vezes perigosa, pois se pode 
comprometer o tratamento com a perda de princípio ativo. Outro ponto positivo é a economia que o dono faz, 
pois, quando comparado aos remédios comerciais, ele pode chegar a ser até 50% mais barato.

Diante de tanta qualidade, criteriosos processos em todas as etapas da manipulação, a FARMABICHOS também 
desenvolveu uma nova tecnologia, onde os medicamentos são feitos em filme oral (uma pequena lâmina de 
papel) hidrossolúvel que se hidrata rapidamente. O tutor precisa apenas colocar o filme diretamente na boca do 
animal, esse filme irá aderir à mucosa e dissolverá em poucos segundos e pronto! O medicamento já foi 
administrado. 

Para manipular o medicamento é necessário apresentar uma receita prescrita pelo médico veterinário do seu 
bichinho e sempre procure por farmácias que trabalham exclusivamente com medicamentos veterinários, estas 
estão sempre em constante desenvolvimento respeitando as características dos princípios ativos e de 
formulações para animais. A FARMABICHOS é ainda qualificada pelo Grupo+VET, onde somente algumas 
selecionadas farmácias exclusivas veterinárias no Brasil possuem o selo. 

A Farma Bichos fica na Av. Higienópolis, 89 - Santo André-SP e funciona de segunda à sexta-feira das 9h00 às 
19h00, e aos sábados das 9h00 às 13h00. Telefones: (11) 2325-7771 ou WhatsApp (11) 97870-6039. Você pode 
encontrar também uma unidade na cidade de Santos, na Av. Bernardino de Campos, 461 (canal 2), funciona de 
segunda à sexta-feira das 9h00 às 89h00, e aos sábados das 9h00 às 13h00. Telefones: (13) 33859756 ou 
WhatsApp (13)97418-3009. Aceitam encomendas de todo o Brasil. Site: www.farmabichos.com.br



Vivendo em Condomínio

Um animal do barulho
Por Wilson Salce
Foto: Wilson Salce



Quem vive em condomínio sabe que este é um 
ambiente fértil para discórdias, intrigas e 
reclamações, contudo, se os condôminos 

souberem manter e praticar o bom senso, todos 
podem desfrutar da comodidade, conforto e lazer 
concebido nas áreas comuns e até mesmo em suas 
unidades autônomas.

Para quem sob sua tutela possui animais domésticos 
é uma aventura diária cria-los em um condomínio, 
imagine para quem detém a tutela de aves silvestres 
ou exóticas! As aves por sua natureza são animais 
barulhentos, que se comunicam entre seu bando 
cont inuamente,  a lertando sobre per igos, 
reclamando território, assim como por diversas 
outras razões passam o dia emitindo sons. Aves 
canoras, têm maior atividade ao amanhecer e ao 
findar da tarde, vocalizando seus cantos.

Aos apreciadores de cantos das aves é algo 
indescritível o prazer proporcionado no momento 
em que está sendo entoado, no entanto, há quem 
não suporte ouvi-los, como ocorre em uma região 
nobre de São Paulo, na qual os moradores de 
condomínios reclamaram com a Prefeitura da 
c idade,  sobre os  joão-de-barro que ficam 

vocalizando seus cantos entre 4 e 5 horas da manhã, 
principalmente nesta época, que é a temporada de 
acasalamento.

Veja até onde chega a intolerância de algumas 
pessoas reclamando de aves que se alojaram em 
postes ou árvores da região, que estão fazendo seu 
ritual de acasalamento, e diga-se de passagem, que 
nem estão no interior do condomínio e sim nas ruas.

Pessoalmente, eu amo viver onde moro, sendo que 
vou dormir e acordo ao som das aves que possuem 
seus ninhos em árvores da vizinhança e também de 
nosso condomínio. Temos um flamboyant, que 
abriga diversas espécies de aves, entre elas, 
periquitos, maritacas, sabiás, joão-de-barro, entre 
outros. Uma das coisas que mais me trazem prazer é 
ao amanhecer vê-los em meu jardim, procurando 
por alimento, e sempre encontram minhocas para 
levarem aos seus ninhos. 

Sou um amante das aves e tenho imenso prazer em 
vê-los na natureza. Faço minha parte para tentar 
atraí-los em meu jardim, regularmente faço a rega e 
adubagem do jardim e de minhas plantas com adubo 
orgânico caseiro, produzido com cascas de frutas, 
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pó de café e farinha de osso. Isso contribui para que 
o solo se mantenha fértil e gere bioma para que 
meus visitantes tenham sempre alimento.
Por morar em uma região que tem o privilégio de 
abrigar diversas aves podemos vê-las e ter contato 
sem interferir em suas rotinas, isso é muito 
gratificante. Outro fator é que resido em um 
condomínio de casas, fato que me favorece em 
poder observá-las bem de perto.

Com isso, não quero dizer que sou contra a criação 
de aves em cativeiro, pelo contrário, creio que a 
c r i a ç ã o  d e n t r o  d o s  p a r â m e t r o s  l e g a i s  e 
conscienciosa pode contribuir e muito para a 
preservação das espécies. Além de permitir que haja 
a interação entre o homem e as aves.

Contudo, se você optar em ter sob sua tutela uma 
ave, lembre-se que as aves assim como qualquer 
outro animal, necessitam de alimentação adequada, 
atenção, dedicação e cuidados. 

Algumas espécies como as araras, podem viver até 
70 anos. Portanto, você deve ter um bom 
planejamento para lhe proporcionar a melhor 
condição de vida, sabendo que ela poderá continuar 
viva, quando você já tiver partido. Creio que este 
seja um tópico que poucas pessoas pensam ou 
avaliam, ao planejar em ter um animal, em sua 
grande maioria as pessoas se empolgam com a ideia 
de ter um bichinho, fazem planos a curto prazo, mas, 
poucos pensam a longo prazo, como será a vida dele 
se eu partir primeiro?

Adquirir uma ave além de ser um investimento 
dispendioso, uma vez que algumas espécies 
u l t r a p a s s a m  o  v a l o r  d e  R $  7 0 m i l ,  é  u m a 
responsabilidade muito grande, tendo em vista as 
necessidades de cada espécie.

Existem espécies de aves que necessitam realizar 
voos diariamente, caso contrário suas asas ficarão 
atrofiadas. Cada qual, necessita de alimentação 
específica, que deve ser respeitada e seguida 
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criteriosamente, caso contrário, a ave pode contrair 
doenças, perder peso, massa corporal, apresentar 
desidratação, entre uma série de outros problemas 
que uma inadequada ou má alimentação poderão 
acarretar a ave.

Antes de adquirir uma ave, e isso vale para qualquer 
outro animal, você deve conhecer sua biologia e 
fisiologia, desta forma, você poderá oferecer uma 
excelente qualidade de vida, cumprindo com todas 
as necessidades que a ave requer para sua 
sobrevivência. Vale ressaltar, que uma ave 
rapinante, necessita alimentar-se de outros seres 
vivos, tais como, camundongos, coelhos entre 
outros mamíferos, que devem ser ofertados a ave 
conforme seu hábito alimentar, sempre consulte um 
veterinário para lhe orientar em quais os alimentos 
ideais ao seu animal.

Adquira o máximo de informações que conseguir 
sobre o animal desejado, lembrando que ele será 
sua responsabilidade e que poderá ter ampla 
longevidade conforme a espécie escolhida. Não 

acredite em tudo o que você lê na internet, hoje 
existem diversos “especialistas em coisa alguma” 
postando vídeos, blogs e matérias das quais não 
possuem amplo conhecimento. É claro que há 
especialistas verdadeiros e conceituados que 
postam materiais de qualidade e alta relevância. 
Portanto, pesquise em fontes confiáveis e sempre 
consulte um veterinário especializado em animais 
silvestre e exóticos, este poderá lhe auxiliar em 
todos os questionamentos que você tenha sobre o 
animal, assim como atendê-lo da forma correta 
durante as consultas periódicas e emergenciais. 

Lembre-se de sempre adquirir um animal que seja 
devidamente regularizado e esteja dentro da 
listagem do IBAMA, que pode ser consultada no site 
da instituição. O animal deve possuir a anilha do 
IBAMA e a anilha do criador, esta anilha como 
mencionada pelo Marcos, da Feito Animal em nossa 
matéria de capa, deve ser fechada, ou seja, tal qual 
uma aliança, ela não deve ter emendas, não deve ter 
dobras ou marcas de fechamento manual. Caso lhe 
apresentem uma anilha nessas condições, não 
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compre a ave! Cuidado para não ser indiciado em um 
crime ambiental.

A numeração da anilha, deve ser contida na nota 
fiscal do animal, que deve conter todas as 
informações sobre a origem do mesmo, na dúvida, 
consulte um biólogo que poderá lhe orientar no 
momento da aquisição da ave, para consultar a 
documentação e verificar a veracidade das 
informações. Lembre-se, na dúvida não compre!

Por que falei de tudo isso sobre as aves, se estamos 
falando de animais que dividem conosco nossa 
moradia em condomínio? A resposta é simples, caso 
você receba uma denúncia de um condômino 
insatisfeito ou curioso com seu animal, pode lhe 
render muita dor de cabeça, incluindo visitas da 
Polícia Ambiental e IBAMA, que vão lhe solicitar 
todas as documentações que mencionei nesta 
matéria.

Poucas pessoas sabem da importância e da função 
das anilhas, achando que são adornos para as aves, 
mas não! As anilhas são o R.G. e o CPF delas, e devem 
estar devidamente cadastradas nos órgãos 
responsáveis.

Portanto, não há lei alguma que proíba que você 
tenha aves legalizadas em sua casa ou apartamento, 
contudo, você deve se atentar se esta ave não trará 
transtorno aos seus viz inhos,  produzindo 
vocalizações constantes e em horários delicados, 
tais como, durante a madrugada ou ao amanhecer.

Reclamações por transtorno do silêncio podem sim 
fazer com que o condomínio solicitem a saída do 
animal e você pode perder sua guarda. Para que 
você evite este tipo de transtorno, converse com 
seus vizinhos, síndico e analise bem a situação antes 
de adquirir uma ave. O bom senso é sempre bem-
vindo e deve ser constantemente praticado. 
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Planeta Selvagem

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios



Continuando minha expedição pelo Igapó, a 
Floresta Alagada, encontramos também um 
jacaré no meio da madrugada preso em uma 

das redes de Seu Bebé. Um jacaré-açu para ser mais 
exato, o maior crocodiliano brasileiro. Além do açú, 
existem outras duas espécies de crocodilianos, 
nesta parte da Amazônia: o jacaretinga e o jacaré-
c o r o a ,  o  m e n o r  c r o c o d i l i a n o  b r a s i l e i r o . 
Naturalmente, para ambos, pescador e jacaré, não é 
um bom negócio quando um jacaré cai na rede de 
um pescador.  Jacarés são animais muito forte e 
brutos, e acabam por danificar bastante a rede. 
Encontramos este exemplar com cerca de 1,70m de 
comprimento todo enrolado e, cuidadosamente, 
fomos retirando o bicho. Tirar um jacaré desse 
tamanho dá um trabalho danado e é, sem dúvida 
muito perigoso. Eu tinha uma certa pressa em tirar o 
bicho desta situação, pois apesar de crocodilianos 
poderem permanecer muito tempo sem respirar 
embaixo da água em condições normais, aquela era 
uma situação anormal e eu não sabia quanto tempo 
ele estava assim.

Nestas condições, a gente primeiro começa a soltar 
a cabeça e imediatamente amarra ou coloca uma fita 
segurando a boca fechada para poder isolar a 
principal causa de um eventual acidente: uma 
mordida de um jacaré pode ser muito desagradável, 
não importando o tamanho do mesmo. Ao soltar a 
cabeça, sempre mantendo a boca fechada do bicho 
com meu polegar e indicador (isso mesmo, 
conseguimos segurar a boca de um jacaré de quase 
dois metros e comprimento usando apenas dois 
dedos, pois muitos músculos são usados para fechar 
e apenas um para abrir a boca), enrolei uma tira de 
borracha no seu focinho e.... Pronto, tudo ficou mais 
fácil. Liberamos o restante do animal em uma 
operação de quase dez minutos.

Dificilmente um ribeirinho se arriscaria a soltar um 
jacaré desse tamanho em uma situação similar.  Eu já 
estava dentro da água – que estava batendo no meu 

peito – quando carreguei o jacaré-açu até a margem. 
Segurando-o firme, pressionando no solo, retirei a 
tira de borracha de sua boca e me desloquei em 
direção à cauda com o bicho virado para a água. 
Nada aconteceu. Ele ficou paradinho do mesmo 
jeitão. Eu cutuquei sua cauda e nada, ele continuou 
parado. Como já estive em situações  como essa por 
diversas vezes, sabia o que fazer. Ele precisava 
apenas de um estímulo. Fui até a margem e com uma 
cuia de esvaziar canoa emprestada pelo Seu Bebé, a 
enchi de água e despejei seu conteúdo na cabeça do 
jacaré. Foi como ligá-lo em 220V. Ele imediatamente, 
num arranque único, arremessou-se para dentro da 
lagoa assustando Seu Bebé. Assim são os 
crocodilianos imprevisíveis. Eles reservam toda sua 
energia para um momento único de força e 
explosão. Esse mesmo comportamento vencedor 
fez com que eles conseguissem sobreviver em 
nosso planeta por mais de 300 milhões de anos. Foi 
espetacular!

goo.gl/TBDwu6

Sabrina Martins

O maior crocodiliano do Brasil
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Saindo da rotina

Por Wilson Salce

Foto: Divulgação



Pet News

Com qual frequência você leva seu animalzinho 
para passear? Quanto tempo vocês levam 
para fazer esse passeio? Vamos ver se 

adivinhei suas respostas. Uma vez ao dia. Em média 
15 minutos. Acertei? Antes de mais nada, não sou 
clarividente! Essa é a média que o brasileiro dispõe 
para caminhar com seu cãozinho. 

Em razão da sedentarismo o animal acaba 
adquirindo peso excessivo, tornando-se preguiçoso 
e dorminhoco.  Os animais  necessitam ser 
estimulados diariamente, principalmente os cães, 
que por terem olfato apurado, ao realizarem 
atividades externas desfrutam do estímulo olfativo, 
fazendo com que suas habilidades e experiências 
sejam aprimoradas.

O ideal é que todo cão tenha ao menos 30 minutos 
de atividades físicas diariamente, se realizadas fora 
de seu ambiente doméstico será muito mais 
proveitoso tanto para o animal, quanto ao seu tutor. 

Por esta razão é importante que você e seu 
animalzinho tenham esta interação diariamente, 
uma vez que fará bem não só ao animal, mas a você 
também, que poderá relaxar e desfrutar de 
momentos fora de sua rotina. Faça passeios 
diferentes, dê a volta no quarteirão no sentido anti-
horário, passeie pela rua de trás, visite praças, 
parques, shoppings, locais que estimulem seu 
animalzinho a novas descobertas e crie o hábito de 
se exercitar diariamente.

Uma das razões dos brasileiros realizarem passeios 
curtos é em função de uma vida agitada e cheia de 
compromissos, fazendo o passeio apenas como o 
momento do xixi e cocô do animalzinho. Procure 
organizar-se e reservar ao menos 30 minutos para 
atividades com seu animalzinho, com o tempo você 
estará realizando passeios com trajetos mais longos 
e maior duração. Experimente!

Outra forma que os tutore descobriram de tornar a 
atividade ao ar livre mais divertidas com seus 
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animaizinhos foi com o Agility Dog, uma modalidade 
esportiva que foi inspirada no hipismo, na qual, 
possuem diversos obstáculos e equipamentos em 
que animal deve transpô-los em conjunto com seu 
tutor que o acompanha durante o trajeto.

O Agility Dog é praticado no Brasil desde 1999, sendo 
uma modalidade muito bem ranqueada pelos 
brasileiros em competições mundiais.  

Existem locais onde você e seu cãozinho podem 
praticar o Agility Dog gratuitamente, como por 
exemplo, no Pet Park do Mooca Plaza Shopping, 
localizado na Zona Leste da Capital Paulistana. Assim 
como este existem diversos outros locais.

Qualquer cão pode praticar o Agility Dog, desde que 
esteja em plena condição de saúde, portanto, antes 
de se aventurar com seu amigão ou amigona, faça o 
seu check-up e de seu pet, para evitar complicações 
e poder desfrutar ao máximo a atividade física.

Inicie a atividade gradualmente, transpondo os 
obstáculos mais simples, e gradativamente vá 

aumentando o grau de dificuldade, respeitando as 
limitações de seu animalzinho e a sua também. Esta 
inclusive é uma recomendação da CBA – Comissão 
Brasileira de Agility.

A CBA promove diversas competições ao longo do 
ano, que você e seu cão podem participar 
oficialmente após solicitar a carteira de trabalho do 
seu cão, através do preenchimento de um cadastro, 
para que a CBA possa saber mais sobre você e seu 
animal. Com a carteira de trabalho ativa, você 
poderá se inscrever em qualquer campeonato 
disputado no Brasil.

No site da instituição você tem acesso a todo o 
calendário de competições que serão realizados ao 
longo do ano, e poderá assistir gratuitamente. Este 
com certeza é um evento que toda a família se 
divertirá bastante.

Para você que pretende iniciar na prática do Agility 
Dog existem diversas escolas que poderão lhes 
auxiliar em treinamento produtivo e correto, o site 
da CBA dispõe de uma listagem de escolas 
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que poderão lhes auxiliar em treinamento produtivo 
e correto, o site da CBA dispõe de uma listagem de 
escolas espalhadas pelo Brasil.

A cada ano aumenta o número de pessoas que se 
apaixonam pelo esporte.  No Brasil são 61 centros de 
treinamentos distribuídos em vários estados. Hoje, 
aproximadamente 200 duplas participam dos 
campeonatos. Para a 23ª edição Campeonato 
Mundial de Agility 2018, na Suécia, serão 12 duplas 
que representarão o Brasil. 

Este campeonato é o de maior prestígio para os 
entusiastas do esporte Agility Dog, o Campeonato 
Mundial de Agility da FCI - Fédération Cynologique 
Internationale, que será realizado de 4 a 7 de 
outubro, na cidade Kristianstad, na Suécia. 

Serão recebidos para o evento mais de 40 países que 

competirão nas categorias times e equipes, o evento 
será transmitido ao vivo pela internet. As 12 duplas 
que representam o Brasil são divididas entre os 
estados de São Paulo, Pernambuco e Paraná. Na 
categoria mini, participarão: Leandro Gandini e 
Apple (Parson Russell Terrier) – SP; Audrei 
Fernandes e Theo (Pincher) – SP; Ana Cecilia Rocha e 
Sookie (Papillon) – PR; e JL Lage-Marques e Tiss 
(Pastor de Shetland) – SP.

Na seção de tamanho médio, os participantes são: 
José Luiz e Bina (Border Collie) – SP; Felipe Minet e 
Corah (Mudi) – PR; Vivyane Specian e Jem (Pastor de 
Shetland) – SP; e Marcela Françoso e Finwe (Pastor 
dos Pirineus) – SP.

Na última categoria estarão: Alexandre Borges e Eva 
(Border Collie) – PE; Marcela Checchia e Angel 
(Border Collie) – SP; Moabe Ordonio e Rayva (Border 
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Collie) – PE; e Ricardo Tubaldini e Flora (Border 
Collie) – SP. 

Os cães devem transpor os obstáculos sem o uso de 
guia ou coleira, obtenção de recompensas ou toques 
físicos. O animal deve completar o percurso 
seguindo os gestos e comando verbais de seu 
condutor. O grau de dificuldade varia conforme a 
categoria em que os membros estão inscritos, sendo 

Iniciantes/Veteranos e Graus I, II e III.

Gostou da ideia? Procure um espaço que ofereça a 
oportunidade de você e seu cãozinho poderem 
experimentar essa modalidade que tem sido muito 
b e m  r e p r e s e n t a d a  p e l o s  b r a s i l e i r o s  n o s 
campeonatos mundiais, veja só os resultados que 
nossos peludos conquistaram pela Seleção 

Brasileira de Agility no Campeonato Mundial FCI:

Campeão Mundial Standard por equipes em 2002
3º Lugar Midi por equipes em 2007
Campeão Mundial Standard por equipes em 2008
Campeão Mundial Mini por equipes em 2008
3º Lugar Midi por equipes em 2014
3º Lugar Mini Individual em 2015

Vamos torcer por nossos competidores e inspirados 
neles, vamos começar pulando a mesinha da sala, 
sem a mamãe ver!

Fonte: Way Comunicações e CBA 
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Aquarismo

Cuidados com a água

Por Fábio Abrão - Aquariofilista
Foto: Divulgação



Todo o universo do aquarismo gira em torno da 
água do aquário, assim como nós, os 
organismos aquáticos também precisam de 

um ambiente limpo de impurezas. Um ambiente 
aquático, como os aquários, é formado por 
elementos químicos, físicos e biológicos, elementos 
esses que com o tempo são absorvidos pelo 
ambiente e organismos que ali vivem, saturando o 
ambiente. 

Devemos ter em mente que o aquário é um 
ambiente totalmente dependente de renovação, 
pois se trata de um ambiente completamente 
l i m i t a d o  e 
controlado, sen-
do necessário ao 
aquarista acom-
panhar todos os 
parâmetros com 
testes específicos 
encontrados em 
lojas do segui-
m e n t o .  A p ó s 
realizar os testes 
e aferir todos os 
p a r â m e t r o s ,  o 
aquarista deve 
entrar em ação 
para mantê-los ou 
corrigi-los.

O u t r o  p o n t o 
muito importante 
é a TPA (Troca 
Parcial de Água). Essa questão acaba causando 
muitas duvidas, principalmente entre os iniciantes. 
O que é, e qual serventia da TPA? Bom, é uma troca 
parcial (cerca de 20%), onde se retira um pouco da 
água e repõem com água tratada e corretamente 
condicionada. Aconselho que realizem esse 
procedimento uma vez por semana, para que assim 
mantenhamos tudo dentro do ideal. Outros pontos 
importantes que precisamos levar em consideração 
é o sistema de filtragem, que além de realizar a 
filtragem de partículas também oxigena o ambiente. 
O filtro não apenas uma bomba que faz a água 
circular, ele deve ser muito bem planejo e 

estruturado, porque será o responsável pela 
qualidade do ambiente. 

Os filtros devem ser estruturados em 3 partes, 
sendo: 

- FILTRAGEM MÊCANICA: essa etapa do filtro irá 
reter as partículas maiores, como restos de 
alimentos e fezes. Geralmente utilizamos manta 
acrílica como filtragem mecânica, mas pode utilizar 
também esponjas – é importante que adquira 
produtos específicos para aquarismo.

-  F I L T R A G E M 
QUÍMICA:  essa 
fi l t r a g e m  é 
fundamental para 
manter a qualida-
d e  d a  á g u a , 
absorvendo as 
menores partícu-
las, geralmente 
r e s p o n s á - v e i s 
pelo odor forte 
ou excesso de 
n u t r i e n t e s .  O 
elemento mais 
u t i l i z a d o  é  o 
carvão ativado, 
a d q u i r i d o  n a s 
lojas especializa-
das. 

- F I L T R A G E M 
B I O L Ó G I C A :  é 

responsável pelo equilíbrio biológico, na qual se 
proporciona as condições necessárias para que 
colônias de bactérias benéficas se fixem e 
desenvolvam. Podemos utilizar cerâmica ou outros 
elementos próprios para aquarismo. 

Esse tema é muito amplo e complexo, será 
necessário pesquisar muito e se aprofundar. Mas 
com essas dicas tudo fica mais fácil e servirá como 
ponto inicial. Bons estudos e sempre procure por 
lojas especializadas de sua confiança. 
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