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Uma mulher além do tempo
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A 15ª Edição da Revista Pet Plus trás a você um material riquíssimo e repleto de matérias fantásticas. Nosso 
especialista em comportamento animal, Raphael Storti, tem dicas importantíssimas para você e seu pet 
que irão lhes ajudar a desfrutar melhor de seus passeios. 

Nosso médico veterinário, Fagner de M. de Oliveira, também aborda temas muito pertinentes para este período. 
Os médicos veterinários de animais silvestres e exóticos Erica Couto e Eduardo Manzo, apresentam um animal 
fantástico para ter como pet, além de nosso aquariofilista, Marcio Castilho, que nos presenteou com suas 
fabulosas orientações para mantermos o equilíbrio de nossos aquários.

Tivemos a oportunidade de conversar com uma das mais respeitadas jornalistas de nosso Brasil, a Izabella 
Camargo, que nos recebeu com muito amor e carinho e nos contou um pouco da Síndrome de Burnout e como 
seus pets lhes ajudaram a superar esse processo.

Tem muita coisa interessante, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Boa leitura!
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Morde não...
Por: Raphael Storti

Foto: Reprodução Internet

ComportamentoComportamento



Muitas podem ser as causas desse comportamento 
agressivo,  mas hoje vamos tratar de uma 
especificamente: a socialização de filhotes.

Você sabia que é fundamental apresentar ao filhote 
todo tipo de estímulo e de situações para que ele se 
torne um cão mais confiante e seguro na fase 
adulta? Ele deve ser apresentado a barulhos, 
pessoas, passeios de carro e principalmente a 
outros cães. A primeira fase da socialização dos 
filhotes ocorre na interação com a mãe e com seus 
irmãozinhos de ninhada. 

Você já saiu para passear com seu cão e ele foi 
atacado por outro cão? E o seu cão, ataca 
outros cães durante o passeio? 

Esse "intervalo isolado" na fase de desenvolvimento 

e percepção de mundo pode ser suficiente para que 
o cão perca as referências de como se relacionar e 
interpretar o ambiente, quando ele enfim puder 
interagir com o mundo fora das paredes de sua casa.

Por esse motivo, é necessário que a apresentação de 
novos cães seja feita o mais cedo possível, 
respeitando sempre o período de imunização, mas, 
de uma maneira segura e tranquila. 

Após concluir essa etapa da socialização é 
necessário que se inicie outra, a apresentação de 
cães que não são da sua ninhada. E é aí que ocorrem 
as primeiras dificuldades. Quando o cão é retirado 
muito cedo da ninhada e é vendido para uma família, 
ele certamente ainda não concluiu o seu ciclo de 
imunização (vacinação) e até que seja concluído 
esse ciclo ele não poderá passear e ter contato com 
outros cães e com o ambiente externo. 

É nessa interação que o filhote começa a entender 
como deve se relacionar com outros cães. Por esse 
motivo, cães que são retirados da ninhada para 
venda antes de concluir essa etapa, têm maior 
tendência a desenvolver comportamento agressivo 
com outros cães.

Nesse artigo estamos considerando cães de canil, de 
ninhadas selecionadas para venda, em SRDs as 
variáveis são inúmeras e seria necessário um artigo 
para tratar somente disso. E caso tenha problemas 
para socializar seu filhote consulte o mais 
brevemente um especialista em comportamento 
animal.

Não apresente seu cão nesse momento a cães que já 
possuem problemas para se relacionar ou para cães 
que você não conhece, uma reação agressiva pode 
atrasar e atrapalhar ainda mais uma socialização. 
Busque nesse período cães tranquilos, que tenham 
paciência com um filhote ou para outros filhotes que 
estejam nessa mesma fase.

Comportamento

pg 9

Reprodução Internet

Edição 15







Pet Mix

Por : M.V. Eduardo P. Manzo Jr.
Foto: Reprodução da Internet
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O  c a m a l e ã o - d o - I ê m e n  ( C h a m a e l e o 
calyptratus) é uma espécie arborícola 
encontrada nas fronteiras da Arábia 

Saudita com o Iêmen. É um animal que tolera 
grandes variações de umidade e temperatura e 
geralmente é encontrado em árvores ou arbustos. 
Devido toda sua tolerância as mudanças climáticas é 
a espécie mais simples de camaleões para serem 
mantidos como pet. Vale lembrar, que apesar disto, 
ainda assim são animais que apresentam certo nível 
de dificuldade para serem mantidos como animais 
de estimação.

São lagartos de médio porte, com os machos sendo 
bem característicos e coloridos, possuem uma 
“crista ou elmo” na cabeça que é muito bem 
desenvolvido além de cores que se intensificam com 
sua mudança de humor, já as fêmeas são menos 
coloridas e vistosas, mas ainda assim apresentam a 
característica comum dos camaleões de intensificar 
suas cores em alguns momentos ou mudanças de 
comportamento.

Além disso, estes animais apresentam uma 
deficiência de cálcio sistêmica devido ao manejo 
nutricional instituído na alimentação em cativeiro, 
por isso é necessário a suplementação deste 
mineral. 

De uma forma geral é um animal que exige certa 
experiência dos tutores, mas nada que um pouco de 
estudo, investimento em estrutura e acompanhamento 
médico veterinário especializado não garanta uma 
ótima qualidade de vida para estes animais incríveis. 

São animais diurnos, portanto para manutenção 
destes animais é necessária à presença de lâmpadas 
especiais para répteis. Estas devem permanecer 
ligadas por pelo menos 8 horas por dia (simular o 
fotoperíodo diurno), além disso, o controle de 
umidade e temperatura são de extrema importância 
para garantir sua saúde.

Os machos vivem em média 8 anos em cativeiro, já 
as fêmeas vivem muito menos, por volta de 4 a 5 
anos. 

Sua alimentação é predominantemente insetívora, 
mas esta espécie em alguns períodos do ano pode 
ingerir algumas folhas e flores, hábito que 
desenvolveram no ambiente natural para garantir a 
ingestão de água (não muito comum na região 
natural onde são encontrados). Por este aspecto é 
interessante garantir que nenhuma das plantas do 
terrário sejam tóxicas.

O terrário para essa espécie deve ser vertical, 
geralmente é utilizado telários feitos com estrutura 
metálica e telas de mosquiteiro para garantir uma 

boa ventilação do ambiente. Para a manutenção da 
temperatura é necessária à utilização de fontes de 
calor, seja ela uma lâmpada especial ou um 
aquecedor de ambiente, já para a umidade 
geralmente é utilizando borrifadores ou aspersores 
de água. 

Pet Mix
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Pet Tour

Por Flávia Salce

Foto: Reprodução da Internet

Caminhar ou ficar em casa?



Nesta edição darei uma pequena explanação dos 
benefícios que as caminhadas trazem aos pets.

O hábito de fazer caminhadas rotineiras, 
todos nós sabemos que traz grandes 
benefícios à nossa saúde, recarregamos 

nossas energias, nos sentimos mais dispostos e 
alegres, contribuindo tanto no aspecto físico 
quanto mental. Mas e para os pets, será que é bom 
também para eles?

Além de ser bem divertido passear com o seu 
bichinho, os passeios de rotina contribuem 
consideravelmente para a saúde física e mental do 
animalzinho, trazendo muitos benefícios para o seu 
bem-estar.  

Há algo bem similar entre humanos e pets, você já 
deve ter ouvido falar em uma substância química 
chamada endorfina, que significa: endo (interno) e 
morfina (analgésico). Esta substância está presente 
nos humanos quanto nos animais. A caminhada é 
uma das atividades físicas, responsável pela 
liberação de endorfina, uma substância natural 
produzida pelo cérebro, capaz de proporcionar mais 
disposição e ajuda na diminuição do estresse do dia a 
dia, deixando o animal mais calminho.

Va m o s  c i t a r  a l g u m a s  v a n t a g e n s  q u e  s e u 
animalzinho tem, quando ele faz caminhadas 
regulares:

a) Pets que vivem em casa ou apartamento e 
que ficam boa parte do dia fechados, que residam 
em espaços pequenos ou que não permitam 
atividades físicas frequentes, nestes casos, a 
caminhada rotineira é considerada como um meio 
de gastar essa energia acumulada e aliviar seu 
estresse.

b) Geralmente os médicos cardiologistas 
indicam caminhadas para pessoas hipertensas, para 
o pet é a mesma coisa. A caminhada ajuda a diminuir 
a  pressão arter ia l  do animalz inho,  sendo 

fundamental para a sua saúde e bem-estar, 
prevenindo ou combatendo a hipertensão.

c) As caminhadas fortalecem os pulmões, vale 
ressaltar que aos animais braquicefálicos, os animais 
de focinho curto, como por exemplo, pug, bulldog, 
bulldog francês, shih-tzu e outros que se enquadram 
nesta condição, há um limite de tempo e trajeto para 
esses pets e restrições em dias quentes, por essa 
razão, procure um médico veterinário de sua 
confiança, é importante fazer uma avaliação prévia 
e seguir as suas instruções para que seu bichinho 
aproveite ao máximo as atividade ao ar livre.
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Fique sempre atento as questões de segurança, faça 
sempre o uso de coleira confortável e guia com 
distância adequada. Viu como a caminhada é 
excelente para os pets e seus tutores? Ambos 
felizes, saudáveis e com um corpinho de dar inveja!

Não posso esquecer de mencionar a quantidade de 
passeios, procure fazer caminhadas diárias, se 
puder fazê-las algumas vezes ao dia, será excelente 
para ambos, mas lembre-se, deve-se manter uma 
regularidade nessas caminhadas, porque o seu pet 
gostando dessa ideia, ele vai te cobrar. Caso ele 
tenha o hábito de fazer as suas necessidades 
fisiológicas fora de casa, as voltinhas devem ser mais 
frequentes. Procure organizar o seu dia e busque 
criar uma rotina, alguns especialistas indicam para 
algumas raças sejam três vezes ao dia, isso depende 
de você e de seu pet, procure observar as 
necessidades dele e programa-se com a sua agenda.

d) A atividade física regular, além de ativar o 
cérebro, diminui a ansiedade e proporciona um sono 
m a i s  s a u d á v e l .  O  s e u  p e t  d o r m i r á  m a i s 
tranquilamente, além de minimizar os riscos de 
envelhecimento precoce. 

e) A prática da caminhada ajudará seu 
animalzinho a se sociabilizar com pessoas, 
ambientes, barulhos e principalmente com outros 
animais. Faço uma observação que ultimamente 
tenho presenciado no comportamento impróprio 
entre alguns cães. Cabe a nós observar se estamos 
contribuindo erroneamente com a sociabilização de 
n o s s o s  p e t s .  N e s t a  e d i ç ã o  n a  c o l u n a  d e 
Comportamento, o adestrador Raphael Storti da 

ABC Dog Adestramento, trata sobre esse tema, vale 
a pena conferir.

f) As caminhadas ajudam no controle de peso, 
queimando as famosas gordurinhas e previne a 
obesidade, na coluna Dicas Vet, o médico veterinário 
Fagner de Moraes de Oliveira da Pets World, está 
dando uma dica excelente sobre controle de peso 
para o seu pet confira lá também.

Se esse artigo lhe despertou o desejo ou a 
necessidade de realizar caminhadas com o seu pet, 
faça primeiramente em locais menos barulhentos e 
aos poucos vá visitando lugares diferentes, 
apresentando novidades,  procure sempre 
proporcionar uma experiência prazerosa ao pet.

Como as caminhadas são realizadas ao ar livre e 
geralmente há contatos com outros animais, é 
importante imunizar seu animalzinho, esteja 
sempre com as vacinas, vermífugos e preventivos 
contra pulgas, carrapatos e outros parasitas em dia.

Pet Tour

Billy no Espaço Pet
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Essa eu não sabia!

Você já ouviu falar em marsupiais, principalmente os que habitam as regiões de Madagascar, Austrália, 
Nova Zelândia e etc. Agora te pergunto, sabia que no Brasil também existem marsupiais?

Isso mesmo, aqui em nosso território também possuímos algumas espécies de marsupiais como este 
apresentado hoje a você. Esse pequeno marsupial é conhecido como cuíca-verdadeira ou cuíca-de-quatro-
olhos (Philander opossum), existem algumas subespécies deste animal também.

cuíca-verdaadeira com filhotes

As cuícas-verdadeiras são encontradas no México, 
América Central, Brasil e Peru. Segundo IUCN está 
classificada na Red List como LC (Least Consern - Menor 
preocupação). 

Os machos adultos chegam a medir 33 cm e sua calda 
35cm, eles podem pesar até 680 gramas e alimentam-se de  
insetos, minhocas, pássaros, lagartos, sapos, ovos, 
crustáceos, moluscos e pequenos mamíferos, além de 
folhas, cascas, sementes, nozes, néctar e frutas.

 Por Wilson Salce

Tem samba no pé

As fêmeas de marsupiais possuem uma bolsa 
(marsúpio) como nos cangurus, onde os filhotes 
passam a maior parte do tempo para se 
desenvolverem. No caso das cuícas a gestação é 
bem rápida em torno de 14 dias e geram até 7 
filhotes. Quando desmamados os filhotes ficam 
no ninho por mais 15 dias no máximo, e depois 
disso a mamãe chega até se tornar agressiva com 
os filhotes para que procurem seus próprios 
territórios.

Pode parecer estranho, contudo é um animal que 
se reproduz em média 4 vezes ao ano, e por 
terem uma vida curta, em média 2,5 anos na 
natureza é necessário este tipo de atitude. As 
cuícas são animais polígamos e as fêmeas estão 
prontas para acasalar aos 7 meses de idade. É 
comum os machos disputarem as fêmeas.

cuíca-verdadeira
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Quer ter o seu perfil divulgado
 na Revista Pet Plus?

Siga-nos e interaja muito no @revistapetplus



Salva-vidas

Saúde Animal

Por: M.V. Msc. Fagner de Moraes de Oliveira
 Foto: Reprodução Internet



As campanhas de doação de sangue para 
humanos tornam-se corriqueiras na 
televisão, rádios, jornais e revistas, o que 

poucas pessoas sabem é que os cães e gatos 
também precisam de doadores de sangue. Isso 
mesmo, seu anjinho pode salvar o anjinho de 
alguém. Aqui vamos entender um pouco mais sobre 
doação de sangue para cães e gatos.

São muitas as causas para um paciente precisar de 
transfusão sanguínea, as principais causas são 
anemias profundas, quando o paciente for 
submetido a alguma cirurgia complexa, paciente 
que sofreu hemorragias intensas, intoxicações, 
mordidas de cobra, doenças que afetam a 
coagulação e pacientes com baixos níveis de 
proteína do sangue. Todos esses casos, uma parte 
do tratamento é a transfusão de sangue.

Infelizmente não é qualquer animalzinho que pode 
ser um doador, é necessário preencher alguns 
requisitos: 

• Deve pesar mais de 25 kg com escore corporal 
normal. (veja o Dicas Vet)

• Ter idade entre 1 a 7 anos
• Ser saudável

Seja voluntário, caso tenha um animalzinho, que se 
enquadre nos requisitos, procure um banco de 
sangue veterinário, caso não exista esse tipo de 
serviço na sua região, deixe o seu contato em 
clínicas e hospitais veterinários disponibilizando o 
seu pet para ser doador.

• S e m  h i s t ó r i c o  d e  t e r  f e i t o  t r a n s f u s ã o 
recentemente

• Não pode ter sopro cardíaco nem convulsões
• Não pode fazer uso de medicamentos contínuos

• E m áreas endêmicas ser negativo para 
Leishmaniose e Dirofilariose

O sangue a ser doado é coletado da veia jugular, um 
procedimento seguro, principalmente para os 

doadores fáceis de conter, em alguns cães devem 
ser ministrados tranquilizantes, para a coleta ser 
mais segura e não demorar muito. Já em gatos, 
todos devem ser sedados, além de ser mais seguro é 
menos estressante para o animal.

Na maioria dos casos a transfusão de sangue é feita 
logo após a coleta, mas existem empresas que têm 
banco de sangue, nelas o sangue também é 
fracionado, alguns pacientes precisam apenas um 
tipo de células especificas, não o sangue total, como 
é coletado.

O ato de doar sangue não é apenas generosidade, 
traz também alguns benefícios ao doador. A doação 
pode ser substituída pelas consultas de check-up, já 
que o doador passa por rigorosa avaliação da sua 
saúde e realiza exames de sangue sem custo, sendo 
um modo gratuito de monitoramento da saúde.

• Gatos: Não podem ter acesso a rua e têm que ser 
negativos para FIV e FeLV.

• Vacinação e vermifugação em dia
• Fêmeas não podem estar no cio, nem ser 

gestante ou lactante

• Ser dócil permitindo a manipulação por 
estranhos
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ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
ESSENCIAL PARA A SAÚDE 
DOS PETS!





N o  i n í c i o  d e  n o s s a 
conversa, você disse que 
tudo aconteceu despre-
t e n s i o s a m e n t e ,  v o c ê 
sonhava com isso?

Izabella, você é uma das mais notáveis e talentosas 
jornalistas brasileiras, é verdade que você já foi 
Miss?

Exatamente. Me mudei 
para São Paulo e fiz uma 
pontinha bem pequena no 
p r o g r a m a  T e m p o  d e 
Alegria, do Celso Portiolli, 
no SBT, foi bem curtinha 
essa temporada. Em seguida participei como bailarina 
no Programa Fantasia, naquela época, o país vivia o 
auge do 0800 e neste programa haviam 50 jovens que 
dançavam e participavam de brincadeiras nas tardes 
de segunda a sexta-feira. Poucos meses depois da 

estreia do programa, o produtor musical Arnaldo 
Saccomani, estava selecionando algumas vozes do 
elenco do Fantasia para gravar um CD com as principais 
músicas do momento, cantei a música “Bem que se 

quis” da Marisa Montes e o 
Arnaldo sugeriu que eu  
procurasse um curso de 
rádio ou jornalismo porque 
minha voz tem um tom mais 
grave, o que é difícil de 
encontrar em vozes femini-
nas. 

Obrigada Wilson. Eu nasci 
no interior do Paraná e aos 
16 anos com poucas opções 
de lazer na cidade em que 
morava,  em uma brinca-
deira, sem pretensão algu-
ma decidi participar de um 
concurso de beleza da 
cidade, o qual fui campeã, 
depois do Estado e partici-
pei também do Miss Brasil 
em 1997 e fiquei em segun-
da colocação.

Sua primeira participação 
na TV foi no STB? Sinceramente não. Não 

tinha aquele desejo de 
menina em ser modelo, ou 
algo assim, e nem era sonho 
de mãe também. Um dia em 
uma conversa com meu pai 
ele disse que imaginava 
outros planos para mim, o 

que ele me falou me despertou um gatilho e a partir 
desse momento fiz o curso de locução e fui trabalhar na 
Energia 97, depois fui para a Jovem Pan FM e fui 
estudar jornalismo.

20

Capa

Uma vida de superação e conquistas
Por Wilson Salce

Izabella Camargo, esteve à frente das câmeras de TV desde os anos 90, trabalhou no Rádio e consagrou-se como 
uma exemplar jornalista. Em nossa conversa ela nos contou que já foi até Miss. Conheça um pouco mais sobre a 
vida e carreira dessa brilhante personalidade, que nos recebeu com tanto carinho.

Depois de muitos desencontros de nossas agendas, conseguimos realizar uma das mais esperadas 
entrevistas pela nossa equipe, não apenas por se tratar de uma notável e competente jornalista, mas 
sim, por uma pessoa simpática, amante dos animais e disposta a superar todo e qualquer obstáculo à sua 

frente.
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Como começou sua carreira como jornalista?

Minha trajetória como jornalista começou no Grupo 
Bandeirantes, depois de um tempo lá, apresentei 
telejornais, trabalhei como repórter e apresentadora 
na Band, nesse período fui voz padrão da Rádio 
SulAmérica Trânsito FM e depois ingressei na Rede 
Globo, como repórter, até ser apresentadora da 
previsão de tempo. Durante minha jornada na Globo, 
dependendo da agenda do dia, tinha que acordar à 
meia noite, uma ou duas da manhã, para cumprir a 
grade programada de segunda à sexta apresentando 
o Hora Um, e as demais participações nos telejornais 
em que era designada. Aos sábados fazia a 
apresentação da previsão do tempo ou apresentava 
dois jornais locais. 

Foi nesse período que você desenvolveu o Burnout?

Infelizmente. A dinâmica da madrugada durante seis 
anos e meio, acordando em horários alternados, às 
vezes à meia noite, ou à uma ou duas da manhã, afetou 
o meu ciclo circadiano, atingindo minha saúde. 
Acredito, que por desempenhar bem minhas funções 
fui ganhando mais e mais trabalhos, eu vivia só para 
trabalhar. E não tinha o reconhecimento nem 
recompensa financeira devidos pelo acúmulo de 

trabalhos que vinha desempenhando neste período. 
N e s s a  é p o c a  e s t a v a  c o m  u m  p r o b l e m a 
gastrointestinal muito grave, ao ponto em que nem 
água não parava em meu estômago. Eu apresentava 
meus quadros nos telejornais sempre com uma lauda 
na frente, escondendo a barriga porque ficava muito 
inchada. Fui tratando vários sintomas isoladamente, 
sendo alguns deles, falta de ar, enjoos, tontura, 
taquicardia, crises nervosas, desorientação espacial, 
dificuldade para elaborar raciocínio com agilidade, 
até que tive apagões no ar. Em um deles não lembrei o 
nome da capital do meu estado. Em função disso, saí 
de licença médica por dois meses e quinze dias. E 
quando retornei da licença médica, fui dispensada.  

Como você avalia o Burnout?

O Burnout não é o fim, mas sim, um freio para você 
reavaliar a rota. Hoje dou palestras sobre o Burnout 
nas empresas para mostrar que falar da saúde dos 
funcionários é um investimento e não despesa. E no 
dia 27/05/19 a OMS (Organização Mundial da Saúde) 
reconheceu a Síndrome de Burnout como uma doença 
grave ocupacional. Por se tratar de um conjunto de 
sinais e sintomas que te impedem realizar as 
atividades com a mesma velocidade e habilidade de 
antes.
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O seu amor pelos animais não é segredo para 
ninguém, mas, quem chegou primeiro a Michelle ou 
o Marty?

Sempre achei fascinante o trabalho e empenho da 
organização dessa Companhia de Ballet na inclusão de 
bailarinas cegas. Um trabalho pioneiro mundialmente 
que mostra que as pessoas são capazes das maiores 

superações, seja qual for a adversidade. E depois de 
fazer algumas reportagens para a Band e a Globo 
sobre o Ballet de Cegas, fui convidada pela Fernanda 
Bianquini para representar a associação. Um feito que 
empenho com muita honra, respeito e admiração por 
cada uma delas.

Verdade Wilson. Fui criada em um sítio com meus pais, 
e sempre fui habituada aos animais soltos, e a 
convivência com eles. Quando estava casada com o 
Cássio, falei para ele que gostaria de ter um cachorro, 
na ocasião sugeri em termos um Bichon Frisé, que era 
o cachorro que todos estavam tendo. Ele me disse que 
não iria ajudar a cuidar do cãozinho e que eu não ia ter 
condições de cuidar de um cachorro, com muitas 
horas fora de casa, chegando à meia noite, ainda teria 
de levá-lo para fazer as necessidades, realmente eu 
avaliei as questões e considerei que diante de ter que 
arcar sozinha com toda a responsabilidade não iria 
conseguir cuidar devidamente do cachorrinho. 
Contudo, estava disposta a ter um animalzinho e por 
ele ser de uma família que sempre teve gatos, sugeri 
em termos um gatinho e ele aceitou. Então falei com 
uma amiga que resgatava e cuidava dos gatinhos 
abandonados, então decidi já que iria adotar um 
gatinho teria que ser um gato preto, porque há uma 
rejeição muito grande com a cor e alguns usam esse 
animal para fazer coisas que não são legais. E um dia 

Você participou do Ministério da Ciência e 
Tecnologia, por qual razão você saiu?

Como surgiu o convite para ser madrinha da 
Companhia de Ballet de Cegas?

Com o fruto de um bom trabalho, eu já tinha um 
projeto em paralelo que é o livro que estou 
escrevendo e entrevistei 150 pessoas, entre uma delas 
foi o Ministro Marcos Pontes. Na época em que ele 
assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, fui 
convidada por ele para trabalhar no ministério para 
popularizar a ciência, na época com outro enfoque, 
com reportagens sobre a Antártica e o Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas, mas percebi que essa 
trajetória não estava alinhada com o meu objetivo 
principal e decidi por meus projetos pessoais, e o foco 
agora é no livro. Aproveitando o gancho, algumas 
pessoas incluindo colegas de profissão me perguntam 
por que eu quis sair da TV? E respondo, eu nunca quis 
sair.
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Foi bem tranquila, não tivemos grandes problemas ou 
preocupações. No passado não sei se houve algo com a 
Michelle, qual o tipo de trauma que sofreu, mas até 
hoje quando a pegamos no colo, ela coloca suas garras 
para fora, como seu instinto de defesa. Ela não 
arranha, não ataca ou agride, apenas as expõe. 
Michelle, minha panterinha é uma gatinha incrível, 
muito carinhosa e brincalhona.

O Marty é seu caçula? Como é a interação dos dois?

Você tem uma vida muito atribulada, chegando a 
ficar alguns dias fora de casa, quem cuida deles na 
sua ausência?

ela ligou dizendo que tinha conseguido um gatinho 
preto para mim, mas eu estava em viagem. E lhe disse 
que talvez não ia conseguir pegá-lo a tempo, e que se 
ela encontrasse uma família que desejasse tê-lo, e que 
se ela sentisse em seu coração de doar, que poderia 
fazer a doação, e assim ela fez. Depois de um tempo ela 
me ligou dizendo que havia encontrado uma gatinha 
pretinha para mim, eu coloquei o nome de Michelle 
Obama, em homenagem ao Barak Obama, a quem eu 
tenho profunda admiração, e naquela época o 
Estados Unidos quebrou paradigmas elegendo um 
presidente negro.

Como foi a adaptação da Michelle com sua família?

Isso mesmo! Por estar muito tempo fora, pensei em 
adotar um irmãozinho para a Michelle  que ficava 

sozinha. Novamente falei com a minha amiga, e veio o 
Marty. Seu nome foi tirado do filme de Volta para o 
Futuro, estava assistindo os filmes de Volta para o 
Futuro e sempre achei o personagem o Marty Mcfly 
tão meigo e amoroso, igualmente ao gatinho recém 
adotado. Ambos são castrados, já que não tenho 
condições de ser avó no momento. Eles são gatos 
super dóceis, companheiros, nunca avançaram em 
ninguém, quando chego em casa o Marty se deita de 
barriga para cima querendo carinho e a Michelle sobe 
na casinha para ganhar uns tapinhas no bumbum... 
coisas de gatos... 

Realmente tenho muitos compromissos e alguns que 
requerem viagens. Quando estou ausente, tenho uma 
pessoa que nos ajuda a cuidar da Michelle e do Marty, e 
que não apenas recolhe os números 1 e 2 e que 
reponha a água, mas sim, que brinque, interaja e lhes 
dê bastante atenção por algum tempo diariamente. 
Os gatos necessitam de carinho e atenção, se engana 
quem pensa que gato gosta somente de sossego e 
ficar em seu cantinho. Eles necessitam diariamente de 
muito amor e carinho.
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E quando retorna de suas viagens, e na sua rotina 
diária como é sua interação com eles? 

Os gatos são ótimas companhias, estão sempre me 
rodeando (risos). Uma coisa muito legal é que quando 
fico muito focada no trabalho, às vezes, a Michelle ou 
Marty pulam em cima do teclado de meu laptop, para 
me lembrar que devo fazer uma pausa, respirar e me 
distrair com eles. Eles foram e são fundamentais para 
mim durante esse processo todo que sofri com o 
Burnout.

Olha Wilson, eles gostam muito de atenção, e em uma 
ocasião o Marty ficou doente. Ele nunca foi de se 
esconder, e ficou escondido por um bom tempo, o 
encontrei depois de muito procurar em uma mala no 
guarda-roupas. Ele deixou de fazer o número 2, ficava 
amuado, o que me deixou muito preocupada, o levei 
para uma consulta com a veterinária que me disse que 
poderia ser um problema renal. Fizeram alguns 
exames, e nada havia sido constatado. Até que na 
conversa com a veterinária falei para ela que tinha 
ficado 15 dias de férias fora de casa, uma coisa que eu 
achava não ter importância até então. E disse também 
que ia uma pessoa cuidar da higiene e alimentação 
dele e da Michelle. Então, ela diagnosticou que sua 
doença foi por carência causando lhe ansiedade, e o 

que ele estava fazendo, era para chamar minha 
atenção, com muito amor, carinho e atenção, superou 
rapidinho. Nessa época, a pessoa que nos ajudava não 
fica um tempinho com eles, só dava comida, limpava a 
caixinha e ia embora. A partir de então, a pessoa que 
nos ajuda, faz os cuidados com a higiene e alimentação 
e brinca muito com eles. Com isso aprendi também 
que há quatro coisas que os gatos precisam fazer: 

• Comer

Você mencionou em nossa conversa que o Marty 
teve um problema de saúde inusitado, qual foi?

• Fazer o número 1 e 2 

• Tomar água

Um gato que tem o pelo macio, é porque se lambe 
muito, e isso é importante para a saúde do gato. Outro 
ponto que denota saúde do animal é o interesse com 
brincadeiras,  os  gatos  também precisam e 
naturalmente gostam muito de brincar.

• Se lamber
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Durante o processo de separação houve disputa 
pelos gatos?

Disputa não houve, mas meu ex-marido queria ficar 
com o Marty por ter mais afinidade com ele. E eu 
perguntei se ele queria separar os irmãos? Ainda 
complementei e se tivéssemos filhos, você ficaria com 
o que mais gosta e eu com o que sobrou? Então propus 
que ele ficasse com os dois para não separá-los, e que 
eu adotaria outros dois gatos. Mas, ele queria só o 
Marty e diante disso desistiu por não querer ficar com 
a Michelle, então acabei ficando com os dois.

Foi bem tranquila. O interessante foi o antes (risos), 
depois de um tempo separada conheci o Thiago, meu 

atual marido. Quando estávamos nos conhecendo me 
lembro que uma das premissas era que o pretendente 
tinha que gostar de gatos, depois de uma série de 
perguntas, veio a fatídica, “Você gosta de gatos?” Ele 
disse que sim, que gostava muito de gatos. Depois de 
um tempo o convidei para ir ao apartamento e ver 
como seria a interação dele com os gatos e vice e 
versa, então eles se conheceram e foi amor à primeira 
vista! Eles se dão muito bem com o Thiago. A Michelle 
gosta de dormir ao lado dele, eu até brinco que ela é 
uma danada (risos).

E como foi a adaptação deles com o atual marido?

Você acha que os gatos sofrem algum tipo de 
preconceito?

Com certeza! As pessoas me falavam, “Nossa você vai 
querer ter um gato? eles estragam coisas, são 
traiçoeiros...” e falavam muitas coisas que não 
aconteciam e nunca aconteceram em casa. Como todo 
animal, depende de como você cria e cuida, assim 
como existem cães ferozes e cães mansos, existem 
pessoas boas e ruins também, vai de como a pessoa 
lida com o animal, quem dá amor, colhe amor. 
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O que você acha que seria necessário para 
incentivar a adoção de animais e diminuir a 
devolução ou o abandono deles?

 As pessoas têm muito preconceito com os gatos, e na 
maioria das vezes, não foi pelo que vivenciaram, mas 
sim, pelo que ouviram. Então, se quiser adotar um 
gato, esteja aberto a novas experiências e se 
dediquem a ele, já que eles necessitam de muito 
carinho e atenção, além dos cuidados básicos e de 
saúde. E se a pessoa vivenciou algo que não foi 
positivo com um gato no passado, deixe isso no 
passado! Não é porque um fato desagradável 
aconteceu no passado que irá se repetir. Os gatos, são 
animais fascinantes e se forem bem cuidados, serão 
ótimas companhias. Além de proporcionarem muita 
alegria, já que eles gostam muito de brincar e sempre 
fazem gracinhas. Tudo vai de como você cria o animal, 
como disse antes, se você lhe der carinho, amor e 
atenção, ele retribuirá da mesma forma. Deixe o 

preconceito e o trauma de lado e vivencie uma nova 
experiência.

Eu não vejo outra forma além de criarem mais 
c a m p a n h a s  s o b r e  o  a s s u n t o ,  a b o r d a n d o  a 
importância e os benefícios de um pet nas famílias. 
Além de focar no respeito que deve ser dado ao 
animal, já que eles necessitam não apenas de um lar, 
mas também de carinho, dedicação, atenção, 
cuidados básicos, médicos e preventivos para sua 
saúde. E que as pessoas que decidirem em adotar um 
animalzinho tenham ciência de sua responsabilidade 
com essa vida, e que uma vida não se joga fora. 
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Umas das dúvidas mais comuns é se o pet 
está no peso ideal. Em razão da grande 
variedade de raças esse parâmetro muda 

muito, até existe um cálculo muito parecido ao 
usado em humanos, chamado de Índice de Massa 
Corporal (IMC), mas nos cães e gatos esse índice não 
é muito utilizado. O indicado é o Escore de Condição 
Corporal, ele é bem fácil de fazer e te informa de 
maneira precisa se o seu pet está acima, abaixo ou no 
peso ideal. 

Essa escala vai de 1 a 9, onde as notas 1, 2 e 3 é de um 
animal muito magro, 4 e 5 indicam que está no peso 
ideal, 6 é sobrepeso e as notas 7, 8, e 9 são de um 
animal obeso. A nota 5 será nossa referência, um 
animal com essa nota deve ter costelas palpáveis, 

mas não são visíveis a distância. A largura do tórax é 
maior que a do abdômen quando vista de cima. Os 
ossos do quadril são perceptíveis ao toque, mas não 
as vistas.

Vamos fazer assim, analise se seu pet receberia a 
nota 5, se ele se enquadra no perfil acima 
mencionado, mensure o peso dele numa balança e 
esse será o seu peso ideal. 

Ele não está no peso ideal? Então quer dizer que ele 
está abaixo ou acima do peso, atente-se a isso. 
Existem doenças que podem deixar o seu pet magro 
ou obeso, os dois casos são um sinal de que você 
precisa de uma ajuda de um Médico Veterinário, 
procure um de sua confiança. Espero ter lhe ajudado 
com essa dica.
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Vivendo em Condomínio

Atenção a toda prova!
Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet



Há algumas edições, abordamos o tema de 
um pet que fugiu de um condomínio, que 
possui  portar ia  24h,  cftv,  portões 

eletrônicos, controles de acesso, e todo os 
equipamentos  que ser iam para  tornar  o 
empreendimento mais seguro e facilitar a vida dos 
condôminos que ali habitam.

Entretanto, vale ressaltar que de nada adianta todo 
investimento em equipamentos da mais alta 
tecnologia, se os tutores não tomarem alguns 
cuidados com seus pets. Isso mesmo, os tutores 
devem estar mais atentos aos seus pets, afinal, eles 
são de sua responsabilidade, tanto no que 
acontece dentro ou fora de sua residência, estando 
em sua presença ou não.

No tema desta edição, tomei a liberdade de 
compartilhar com você, a importância de se 
precaver de algumas situações que podem trazer 
consequências desagradáveis tanto para o tutor 
quanto ao pet.

Pode parecer que são coisas insignificantes para 
você, ou achar que estou procurando pelo em ovo, 
ou sendo muito crítico, no entanto,  ressalto que 

são as pequenas coisas, que trazem grandes 
problemas, por não serem tratadas de imediato na 
grande maioria das vezes que ocorrem, estes fatos 
vão se acumulando e tornam-se verdadeiras 
bombas. E quando explodem… deixam um rastro 
de muita tristeza, vergonha, indignação, entre 
outros dissabores. 

Nem todo tutor está pronto a ouvir críticas sobre o 
comportamento de seu pet, ou algo que este tenha 
feito, mas é nossa obrigação como tutores, 
estarmos abertos a ouvir o que as pessoas têm a 
nos dizer em relação a eles. E a melhor forma de 
fazer isso é esvaziar-se de toda autoproteção, 
reações defensivas ou desculpas esfarrapadas, e 
nos dispormos de forma cordial a entender os fatos 
apresentados e em conjunto encontrar uma 
solução pacífica e amigável para a questão exposta.

Ficar com raiva, xingar, irar-se não resolverá em 
nada o problema, apenas criarão outros maiores 
ainda. Então, o fato de contra-atacar levantando 
questões na intenção de desfavorecer quem veio 
lhe apresentar um fato ocorrido com seu pet, 
também não é uma alternativa viável. 
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Mordida de animais;

Investida de cães (o ato do animal avançar contra 
uma pessoa);

Danos ao gramado ou ao paisagismo;

Agressividade contra outros animais;

Latidos ou miados de animais que ficam sozinhos 
por longo períodos;

Briga entre animais, com a presença dos tutores na 
unidade ou não;

Animais soltos nas áreas comuns;

Os fatos que mais incomodam o condôminos são: 

Vocalização de aves (no caso de psitacídeos);

Ruídos excessivos ou repetitivos;

Números 1 e 2 que não são recolhidos;

Choramingo ou uivos prolongados;

Animais conduzidos por crianças;

Entre tantas outras questões, essas são as campeãs 
de reclamações nos condomínios. O fato que mais 
me intriga, é que os tutores que são chamados a 
atenção em relação ao isso parecem não se atentar a 
estes ocorridos, ou ainda, pensarem que estão em 

Animais sozinhos nas áreas comuns;
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Como disse antes, pode parecer que estou 
chovendo no molhado, mas é este fato que 
costuma causar divergências no convívio entre 

vizinhos. Ninguém gosta do barulho de uma 
torneira pingando a noite inteira. Diante de uma 
situação dessa, você não procura resolver o 
problema, seja apertando mais firme a manopla da 
torneira, substituindo componentes ou trocando a 
torneira? Com relação aos pets temos que fazer a 
mesma coisa. Se eles estão causando incômodos 
temos que primeiramente identificar a causa do 
problema, analisar a situação e encontrar a solução 
efetiva para o problema.

Em muitos  casos os  animais  apresentam 
determinados comportamentos para chamar 
nossa atenção, eles querem mais carinho ou 
sentem falta de algo. Verifique se mudou algo em 
sua rotina, os animais tendem a estranhar 
mudanças em seu cotidiano. Já reparou que 
durante a faxina do imóvel eles ficam mais 
agitados, irrequietos, andando de um lado para o 
outro? É porque sua rotina foi quebrada! Então, 
procure encontrar o problema que seu animalzinho 
está enfrentando, converse com especialistas de 

Há casos de condôminos que foram convidados a 
sair do condomínio em razão de fatos similares, por 
não terem resolvido as questões pendentes. 
Outros casos acabaram na esfera judicial. Isso é 
muito ruim para todos, tanto para o tutor do pet, 
para os vizinhos, para o síndico, quanto para 
administradora, que têm que dispor de recursos 
diversos a fim de resolver uma situação que poderia 
ser efetuada de outras formas, tais como, a boa e 
velha conversa.

seu direito, ou que está tudo certo.

Se o seu animalzinho por mais fofo e lindo que for, 
estiver dentro de uma das questões acima listadas, 
é bom ficar atento e procurar uma solução urgente 
para o problema, evitando que isso se torne 
insustentável.
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Existem situações em que o animalzinho precisará 
de acompanhamento para que seu problema seja 
sanado, uma vez, que em alguns casos são traumas 
que o animalzinho sofreu, síndromes que 
desenvolveu ou até mesmo excesso de mimo.

Este é outro fator que contribui e muito para o mal 
comportamento do animalzinho, o excesso de 
mimo faz com que o animal entenda que suas 
atitudes incorretas são boas atitudes, quer um 
exemplo?

Mesmo que o animal seja de pequeno porte, ao ter 

o incentivo errôneo de seus tutores podem causar 
ferimentos em uma investida contra alguém, afinal, 
mesmo pequeno, possui uma boca cheia de dentes.

comportamento animal, eles podem lhe ajudar de 
uma forma bem efetiva e diferente do que se 
pensa, eles não vão cobrar o “olho da cara”.

Em um determinado dia, havia algumas crianças 
brincando na rua do condomínio, de repente ouço 
o latido de um cão e uma criança correndo e 
gritando, antes mesmo que conseguisse acessar a 
rua, ouvi os tutores do pet rindo e fazendo 
comentários ironizando a situação. Isso é uma coisa 
que nunca deve ser feita!

Nesta situação não houve feridos, isso mesmo, no 
plural, porque em virtude de um ataque de um 
animal, o agredido pode revidar e atingir o animal, 
este sendo de pequeno porte a lesão poderá ser de 
gravidade considerável. E não adianta dizer que a 
pessoa não poderia agredir o animal, diante de um 
ataque é comum reagirmos, é um ato instintivo. 
Veja bem que não estou defendo o ato de agredir 
quaisquer animais, mas sim, ao se defender de um 
ataque. Quando um inseto vem repentinamente 
em sua direção, qual a sua primeira reação? Não é 
de espantá-lo com as mão? Você instintivamente 
não lhe dá um tapa? É a mesma coisa, quando um 
animal lhe ataca, você revida!

E para evitar que tanto seu animalzinho sofra 
agressões ou cause ferimentos a alguém, o 
mantenha sempre dentro de sua unidade, e ao sair 
com ele utilize guias curtas, para que esteja sempre 
próximo a você. Desta forma você estará o 
protegendo e o livrando de alguns perigos.
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Minha mamãe me contou, que minha 
história começa em 15 de fevereiro de 
2015,no dia em que minha irmãzinha mais 

velha decidiu partir e ir brilhar no céu, a mamãe disse 
que neste dia todos ficaram muito chateados, e não 
conseguiam parar de pensar na Lolinha, (minha 
mamãe dizia que ela era muito divertida e alegre, 
assim como eu).

 
Foi amor à primeira lambida! Quando o papai me viu 
não pensou duas vezes, me viu toda agitada e feliz e 

já quis me levar para a mamãe.

No dia em que eu cheguei a minha nova casa com o 
papai, fui muito bem recebida e amada por todos. 
Minha mamãe é fantástica, cuida muito bem de mim 
e enche meu barrigão de batata doce, que é minha 
comida favorita. Todos os dias eu recebo muito 
carinho e lambeijos da minha mamãe e do meu 
papai, às vezes minha irmã mais velha fica até com 
um pouco de ciúme de mim (risos), mas eu aumo 
muito ela também, todos os dias eu vou ao quarto 
dela e dou muitos lambeijos até ela acordar.
Bom aumigos essa é minha historinha, me chamo 
Pink Pazzini Gomes e sou a cachorrinha mais feliz do 
mundo!

Então meu papai vendo que a mamãe e toda a 
família estavam muito tristes com a perda, resolveu 
fazer uma surpresa para todos, e foi em busca de 
uma nova integrante para a família, até que ele me 
encontrou!

Destaque do Mês
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Planeta Selvagem

Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Mais uma 
caranguejeira
Mais uma 
caranguejeira



E a caranguejeira, sabedora disso, utiliza justamente 
essas cerdas, usando seu último par de pernas, para 
arremessá-las da parte superior do seu abdômen.

Garanto que uma caranguejeira não subirá na sua 
cama à noite e não entrará em sua boca enquanto 
você dorme. Caranguejeiras não animais agressivos 
ao ser humano e a toxina que produzem não mata 

ninguém. Essa toxina está mais relacionada ao 
processo de digestão dos alimentos do que com 
envenenamento. Claro que possuem um par de 
quelíceras – suas presas – muito potentes e, se 
apertadas, vão usá-las para se defender, assim como 
um chihuahua vai te morder se sentir ameaçado. 
Aposto que uma mordida de um chihuahua vai doer 
mais. Adoro ver a forma com que as caranguejeiras 
se locomovem, suavemente, nas pontinhas dos pés. 
Desconfiadas e sensíveis a qualquer alteração do ar 
que captam com suas cerdas que recobrem o 
exoesqueleto. São justamente essas cerdas que dão 
a este animal a fama do conhecido “sentido 
aranha”, ou seja, “perceber ameaças” vindas de 
qualquer direção. Também são essas cerdas que, 
quando em contato com a pele e/ou especificamente 
com a mucosas, provocam irritações.Bem, montei um cavalo marajoara e fomos 

guiados pela floresta mais alta da fazenda 
para buscar oportunidades com animais. Foi 

um dia excelente. Logo cedo, na floresta seca, um 
buraco em um tronco nos presenteou com uma 
caranguejeira. Já imagino com um sorriso de um 
canto da boca, a cara do Márcio selecionando as 
fotos com base neste meu texto: “De novo uma 
caranguejeira...”. É, de novo uma caranguejeira! Sei 
que elas não são muito fotogênicas, não te dão 
muitas opções de planos, são normalmente escuras, 
totalmente escuras (a grande maioria), o que não dá 
muito contraste, mas eu adoro trabalhar com esses 
caras de oito pernas peludas. Muitas pessoas têm 
pavor destes bichos e as acabam matando por 
ignorância. 
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Pet News

Jóias vivas
Por Wilson Salce

Foto: Reprodução Internet



Nos dias 18 e 19 de maio aconteceu a 38ª 
Exposição Brasileira de Nishikigoi, no 
Bunkio que fica na Av. Liberdade nº 381 no 

bairro da Liberdade em São Paulo. Um evento 
realizado pela ABN (Associação Brasileira de 
Nishikigoi), que reuniu diversos expositores 
apresentando ao público uma grande variedade de 
belos exemplares de carpas, das mais variadas cores 
e tamanhos.

Originária da Eurásia, a carpa (termo proveniente do 
alemão Karpfen) foi levada ao Japão para ser 
utilizada como alimento, já que é uma excelente 
fonte de proteína e apresenta uma boa resistência 

A ABN realiza anualmente esta exposição que é de 
entrada franca e possibilita ao visitante conhecer um 
pouco mais desse maravilhoso e fascinante mundo 
das carpas. Por critérios técnicos e para que os juízes 
possam deliberar suas considerações sobre os 
concorrentes, o julgamento é realizado sem a 
presença do grande público. Uma vez para que seja 
dado o resultado final, os juízes necessitam avaliar 

criteriosamente diversos aspectos físicos e detalhes 
anatômicos dos animais, levando-se em conta a 
coloração, detalhes das manchas, escamas, 
robustez, entre inúmeros outros detalhes que são 
observados criteriosamente.

Segundo a informação da ABN, o termo Nishikigoi 
surgiu no Japão há mais de cento e cinquenta anos e 
é utilizado para designar carpas com padrões de 
corpo e estampas pré-definidas. Conhecidos como 
“jóias vivas”, os Nishikigois representam beleza e 
e legância ,  s imbol izando sucesso na  v ida, 
perseverança, sorte e ambição.

Pet News
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Quem nos guiou durante esta exposição foi o Sr. 
Anniz Bassite, que é vice-presidente da ABN, 
tivemos o privilégio de conhecer um pouco mais 
desse universo que para muitos é conhecido 
somente como um hobbie, mas para os criadores é 
uma tradição que é levada muito a sério, seguindo 
critérios rígidos e muita dedicação na criação desses 
fantásticos animais. 

Por razões de segurança, não pudemos remover a 
tela de proteção dos tanques, o que prejudicou um 
pouco as fotos das carpas campeãs, para amenizar 
minha frustração fotográfica, ao visitar os tanques 
da BioPet, pudemos retirar um pouco da tela para 
fotografar melhor as lindas carpas que lá estavam.

ao inverno. Por volta do século XIX, alguns 
fazendeiros de Niigata começaram a perceber 
mutações nos peixes, que substituíam a coloração 
acinzentada por tons de vermelho, amarelo e 
branco. Decidiram então cultivá-los enquanto peixes 
ornamentais, aperfeiçoando a seleção e definindo 
seus padrões de estampa, intensidade das cores e 
formato do corpo, o que originou as mais de cem 
variedades de Nishikigoi que conhecemos hoje.

A carpa (Cyprinus carpio, da família Cyprinae) 
adapta-se bem a viveiros de terra e tanques de 
concreto, em ambientes internos e externos. É 
amplamente utilizada por paisagistas e hobbistas na 
ornamentação de lagos, piscinas naturais e espelhos 
d’água e são valorizadas por sua coloração vibrante, 

seu nado majestoso e seu formato imponente.
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Conhecemos também a SBK (Sociedade Brasileira de 
Kinguios), apresentando diversos exemplares do 
mais famoso e conhecido peixinho de aquário, o 
peixinho-dourado, em seu stand haviam diversos 
exemplares com subespécies muito interessantes, 
alguns com aspecto bem peculiares.

Criatividade e capacidade não faltam aos brasileiros. 
Neste evento tivemos a oportunidade de conhecer 
um mercado que é pouco difundido para o público 
geral aqui no Brasil, contudo, aos amantes de carpas 
já é amplamente explorado e têm apresentado 
inovações que contribuem não apenas para a 
conservação da espécie, mas também, para a 
contribuição e valorização do paisagismo, assim 
como, propiciar a contemplação de l indos 
exemplares das mais variadas espécies de carpas.

O Sr .  Anniz,  também nos mostrou alguns 
exemplares de sua criação de carpas, e nos contou 
também como o mercado de lagos está crescendo 
no Brasil. Existem empresas brasileiras dando show 
no mercado exterior, isso mesmo, profissionais 
brasileiros são contratados para realizar trabalhos 
no mercado internacional.

Stand SBK
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Aquarismo

Juntos e misturados

Água doce

Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista
Foto: Reprodução da Internet



O pH não é o único adversário das escolhas de 
p e i x e s .  M u i t o  i m p o r t a n t e  s a b e r  s o b r e  a 
sociabil idade dos peixes desejados, se são 
agressivos, seja com outras espécies ou da mesma 
espécie. Exatamente! Não se iluda, peixes da mesma 
família podem ser agressivos, mesmo aqueles que 
podem parecer mansos e inofensivos, inclusive os 
p e q u e n i n o s  p o d e m  c a u s a r  p r o b l e m a s  d e 
comportamento.

Um fato muito comum quando montamos 
um aquário, é querermos colocar todos os 
peixes dentro dele, se identificou? Se sim, 

continue lendo, se não, continue também, algum 
amigo pode pedir sua ajuda.

Em edições anteriores demos uma palhinha sobre a 
compatibilidade de peixes no aquário e hoje vamos 
nos aprofundar um pouco mais.

Quando falamos de compatibilidade, não podemos 
restringir diretamente ao comportamento e tipo de 
água. É muito comum, aquaristas no início não se 
atentarem aos hábitos alimentares, área de 
presença no aquário (superfície, meio e fundo), falta 
de tocas e o mais comum de todos: se comem ou não 

plantas, ou até mesmo outros peixes.

Você monta seu aquário e tudo vai indo bem, coloca 
aquelas plantinhas lindas e tudo parece perfeito, e 
então, faz aquela escolha por um novo habitante 
que é devorador de plantas! Ou então começam a 
desaparecer misteriosamente peixes do aquário.

Num aquário de água doce é mais comum a 
possibilidade de misturar espécies, afinal ao 
chegarmos numa loja nos deparamos com muitos 
aquários e espécies encantadoras, mas não se 
engane, é exatamente nesse momento onde aquela 
pesquisa prévia sobre as espécies e a opção de 
confiar no lojista entra em ação. Basicamente 
teremos peixes de água acida (pH baixo), água 
alcalina (pH alto) ou água neutra (pH 7,0). Em alguns 
casos pode ser possível adaptar algumas espécies de 
pH diferentes e o fato de conseguirmos fazer isso 
não significa que o peixe estará bem, isso pode estar 
literalmente matando ele por dentro. Portanto 
algumas pequenas diferenças de pH podem ser 
toleradas, mas atenção máxima com as escolhas.

Até a próxima pessoal !!!

Por mais que muitos ainda possam rir desses casos 
comuns, é importante refletir: esses peixes se 
encontrariam na natureza? O aquarismo é 
fascinante, se por um lado esses “erros” são 
lamentáveis, por outro lado temos a oportunidade 
de estudar, aprender e manter peixes e outros 
organismos sobre nossos cuidados, somos 
responsáveis por essas vidas e por mais que misturar 
alguns amiguinhos possa ser lindo aos nossos olhos, 
com certeza devemos observar como a natureza 
REALMENTE  se comporta.
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Aquarismo

Está tudo bem?
Por Marcio Castilho Lopes - Aquariofilista

Marinho

Foto: Reprodução da Internet



Quando alguém deseja ser um aquarista 
marinho ou ainda está no início, a primeira 
pergunta, dúvida, e porque não dizer, receio, 

é sobre a água salgada e a devida qualidade. Se lá 
atrás tivemos essas preocupações, por que muitos 
de nós nos esquecemos disso após a montagem? A 
resposta é simples, a famosa zona de conforto 
misturada com o encantamento ao ver tudo indo 
bem. Como assim Marcio? É isso mesmo amigos, o 
aquarismo marinho é fascinante e quando menos 
imaginamos estamos ou colocando um monte de 
peixes ou um monte de corais em um curto espaço 
de tempo e quando menos imaginamos, alguns 
sintomas surgem e surpreendem alguns de nós.

O fato mais curioso disso tudo é que quando isso 
acontece, medimos pH, amônia, temperatura e está 
tudo aparentemente dentro dos parâmetros, 
mesmo assim, alguns corais perdem coloração ou os 
peixes apresentam comportamento estranho.

• Corais Softs fechando facilmente ou nem sequer 
abrindo – verificar tempo de iluminação  e medir  
densidade, nitrato e KH;

Para dar algumas dicas, tomei a liberdade de 
relacionar alguns casos mais comuns com corais que 
surgem na loja (em aquários jovens e vamos 
considerar que o sal e o ritmo de manutenção 
utilizados são de qualidade):

• Já com peixes o mais comum a ser verificado em 
início é se estão respirando na superfície e/ou 
muito ofegantes então verificar densidade, KH, 
Amônia e Nitrito.

• Corais LPS e SPS se retraindo -  verificar (além dos 
parâmetros básicos ) Cálcio, Magnésio e KH;

• Corais LPS e SPS esbranquiçando – verificar 
qualidade e intensidade da iluminação e medir  
densidade, KH, nitrato e fosfato;

• Algas marrons voltando a aparecer, após o 
período “comum de ciclagem” – Verificar 
Fosfato e Silicato.

Amigos, claro que esse breve texto não vai 
esclarecer todas as dúvidas de sintomas como esses, 
alguns na verdade nem se aprofundando mais 
resolveremos facilmente, contudo é impressionante 
como é comum aquaristas não medirem a 
salinidade, Dureza Carbonatada, Cálcio, Magnésio, 
Nitrato e Fosfato. Se ainda para você leitor amigo, 
esses nomes parecerem estranhos e assustadores 
procure um lojista de confiança e faça testes em sua 
água. Começando dos mais simples aos mais 
avançados e o mais importante, que efetuar as 
medições é utilizar testes de qualidade e por mais 
que a precisão não seja a de laboratório, utilizando 
testes confiáveis, você chegará a uma conclusão.

Até a próxima pessoal!

Claro que existem muitas outras variáveis e que 
podem ser até muito sérias como doenças e falhas 
genéticas, mas esperamos que essa lista possa 
ajudar “nos primeiros socorros”.

Aquarismo
Marinho
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