Edição 18 - Ano II - www.revistapetplus.com.br - Revista Digital - Conteúdo Gratuito

Revista

Pet

Um mercado que não para

Pets em Ação

Índice

O

mercado pet não para de crescer e está cheio de novidades, nesta edição tivemos a oportunidade de
participar de um dos eventos mais importantes do ano o Mundo Groom, realizado pelo Laboratório
Mundo Animal, que reuniu grandes nomes de Groomers nacionais e internacionais para diversas
palestras e workshop com conteúdo riquíssimo, além da participação de Mateus Ceará que abrilhantou o evento
com seu humor irreverente.
Em nossa capa está a Soﬁa, uma doguinha muito charmosa e que esbanja simpatia. Ela é nossa leitora ﬁel e
participou da campanha ‘‘Eu na Capa’’ que ﬁzemos em nosso Instagram @revistapetplus, e a Soﬁa não perdeu
tempo e disparou na frente dos outros competidores, interagindo muito conosco e ganhou a campanha sendo
capa da nossa revista.
Nesta edição temos também diversas matérias com conteúdo diferenciado, repleta de novidades e dicas
importantíssimas que vão lhe ajudar nos cuidados com seu pet.
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A hora do espanto

Por: Cleber Santos
Foto: Reprodução Internet

Comportamento

C

om a chegada das comemorações de ﬁm de
ano, é quase impossível encontrar um lugar
em que não existam pessoas soltando fogos
de artifício como uma maneira de celebrar. Mas esse
ato acaba prejudicando os pets, que possuem a
audição bem mais aguçada que a dos humanos. Isso
faz com que muitos animais sintam medo e sofram
pelo barulho excessivo dos fogos.
Os cães entram em um estado de estresse intenso
com o som alto dos fogos, que para eles representa
um perigo em potencial muito grande. Com o
desespero, muitos tentam fugir por janelas, sacadas
ou portões, o que coloca a segurança deles em risco.

estresse tão alto com o barulho. Toda vez que o
tutor ligar o som, ele ganhará comida. Essas
associações tornam mais fácil fazer com que o cão
perca o medo do barulho.
Outro ponto importante a ser destacado é que
deixar o animal sozinho em casa, no momento dos
fogos, tende a ser mais intenso, e não é
recomendável. Quando o cão ﬁca com muito medo,
pode entrar em pânico e tentar fugir. Por isso, caso o
tutor precise se ausentar, o ideal é recorrer a um
hotel para cães, que tenha uma equipe especializada
para dar suporte aos animais.

Nessas horas, nem todos sabem como agir para
tentar acalmar os bichinhos e, por falta de
informação, podem acabar até mesmo agravando o
estresse do animal. É fundamental que os tutores
estejam preparados para proteger seu cão da
exposição ao barulho dos fogos.
Uma das dicas essenciais para cuidar do pet nessa
época do ano é aprender a condicionar o seu cão ao
som alto dos fogos diariamente. Dessa forma, o
estresse do animal com o ruído será cada vez menor.
Uma boa estratégia é fazer com que o cão se
alimente ouvindo o som de fogos. Assim, ele irá
associar os fogos a uma coisa positiva.
Esse tipo de treinamento pode ser feito em casos de
ﬁlhotes e de animais que não apresente um nível de

Reprodução da Internet
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Pet Mix

Um ótimo pet
Por : M.V. Msc. Erica Couto e
M.V. Eduardo Manzo
Foto: Reprodução da Internet

Pet Mix

J

abutis são pets extremamente comuns no
Brasil. As duas principais espécies que
encontramos são: jabuti-piranga e o jabutitinga, animais muito similares na manutenção e no
dia a dia com seus tutores.
O jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria) é
caracterizado pelo seu menor tamanho, chagando
geralmente em 35 cm de casco e aproximadamente
5 kg, além das manchas vermelhas encontradas
principalmente em suas patas. Está espécie é a mais
comum encontrada como pet. Na natureza estes
animais estão distribuídos em toda costa Atlântica
do Brasil.
Já o jabuti-tinga (Chelonoidis denticulata) é uma
espécie maior, podendo chegar por volta de 70 cm
de comprimento de casco e mais de 50 kg, é
considerada a maior espécie de tartaruga terrestre
da América do Sul e esta classiﬁcada como espécie
vulnerável, isso devido ao desmatamento intenso
de suas áreas e o comercio ilegal de animais de
estimação. Esta espécie é encontrada
predominantemente na região amazônica e
diﬁcilmente é encontrada com animal de estimação.
Os jabutis brasileiros são animais onívoros, mas sua
alimentação é predominantemente vegetal. As
ﬁbras alimentares são de extrema importância para
o bom funcionamento do seu corpo e pequenas
quantidades de proteínas de origem animal podem
ser fornecidas para semanalmente. Vale lembrar
que hoje é possível encontrar rações balanceadas
no mercado, o que não exclui a necessidade de
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alimentos naturais como frutas, verduras e
legumes, mas ajuda muito no equilíbrio alimentar
destes animais peculiares.
Além disso, são animais que devem ser expostos
diariamente a luz solar devido à necessidade de
absorção de luz UV para correta metabolização de
cálcio, em alguns casos podemos substituir a luz
solar por iluminação artiﬁcial feita exclusivamente
para répteis.
São animais bem tranquilos e de fácil manutenção,
vale lembrar que sua expectativa de vida é bem
grande, então antes de adquirir um animal destes é
muito importante pensar bem e garantir que o
ﬁlhote venha de fontes conﬁáveis e legalizadas.

Reprodução da Internet
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Pet Tour

Luz, câmera e pipoca!

Pet Tour

V

ocê já se deparou com o seu animalzinho
olhando ﬁxamente para a TV?

Chega a ser engraçado, ver o seu olhar
acompanhando cada movimento na tela, as orelhas
subindo e descendo com cada som emitido e às
vezes a testa franzindo com algumas mudanças
repentinas de cenas, eu mesma, já parei de assistir
algumas vezes a TV para observar as reações de meu
ﬁlho de quatro patas.
Há alguns relatos feitos por alguns pesquisadores
norte-americanos de comportamento animal, que
os animais gostam de assistir televisão, apesar dos
hábitos serem bem diferentes dos humanos.
Já pensou em levá-lo a um cinema para curtir um
ﬁlme com você?
Nessa edição trouxemos para você, o Cine Pet do
Morumbi Town Shopping que inaugurou em junho

desse ano e desde então tem sido um sucesso.
Recentemente realizaram a 4ª edição do Cine Pet, lá
os tutores e seus animaizinhos já assistiram “Juntos
para Sempre”, na segunda, em julho, “HomemAranha: Longe de Casa”, na terceira, em agosto,
exibido “Meu Amigo Enzo”, e a mais recente, a rede
Cinesystem do Morumbi Town Shopping abriu as
portas de uma de suas salas no dia 21 de setembro e
recebeu cães e seus tutores durante a exibição do
ﬁlme “Vai Que Cola 2 – O Começo”, as salas têm
sessão pet friendly e estão preparadas para receber
cães de todos os tamanhos, desde que estejam com
as vacinas em dia e utilizando coleiras. Para o bemestar e comodidade dos visitantes, eles sugerem
que os donos levem um kit pessoal para os animais,
contendo petiscos, água e itens de higiene. Os
bichinhos podem ﬁcar no colo ou no chão em frente
à poltrona de seu tutor.
Essa ação acontece uma vez por mês
simultaneamente em diversas cidades por todo o
Brasil.

Divulgação
Morumbi Town - Espaço Oh My Dog
Edição 18
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“Os pets fazem parte da família e nada mais natural
do que ter a companhia deles também nos
momentos de lazer. O projeto visa proporcionar
uma nova experiência aos que tem um pet, e que
ﬁcam com o coração apertado de deixá-los
sozinhos”, aﬁrma a gerente comercial da
Cinesystem, Samara Vilvert.
De acordo com Higor Cruz, gerente de Marketing,
Trade e Digital, da rede: “Estamos sempre inovando
e surpreendendo nossos clientes. Apostamos no
nicho pet que vem crescendo muito no país. A ideia é
dar continuidade a ação e ﬁdelizar novos e exigentes
usuários, que priorizam locais pet friendly e gostam
de uma nova experiência”.
Vale lembrar, que o valor do ingresso seguirá a
tabela padrão de cada complexo da Cinesystem.
Segundo o Marketing, o Morumbi Town sabe que o
empreendimento não é o único na região que
oferece esse tipo de serviço, mas garante que é o
mais completo – com bebedouro exclusivo
(elaborado unicamente para o Morumbi Town
Shopping – localizado na parte interna e externa do
Shopping), espaço com agility, carrinhos para os
pets. Toda a estrutura foi planejada e desenvolvida
para o bem-estar desses animais.
Outro serviço recém-lançado é o Oh My Dog, espaço
com serviço de Day Care, Dog Walker e recreação
para pets. Os clientes podem levar o pet ao
Shopping e, ao decidir fazer alguma atração sem ele,
por exemplo, ir almoçar, podem deixar aos cuidados
de proﬁssionais capacitados, enquanto aproveitam
o Shopping. O horário de funcionamento do serviço
“Oh My Dog” é de segunda a sábado, das 10h às 22h,
aos domingos e feriados, das 14h às 20h. O valor para
30 minutos é de R$ 15, ou R$ 25 para uma hora. Após
esse período, é cobrado mais R$ 5 por hora. O
espaço conta também com serviço de diária (12
horas), por R$ 70. O serviço “Oh My Dog” está
disponível no Piso Térreo, próximo à entrada do
pg 18

@grupoagape

Pet Tour

Shopping.
Um outro espaço muito bacana no Morumbi
Shopping Town e bem interativo é o Pet Clube que
conta com uma área de agility para os cãezinhos
realizarem atividades físicas, bancos de praça e
paisagismo para oferecer todo conforto e
segurança para os pets. Além disso, são
disponibilizados saquinhos “cata-caca” e álcool em
gel. O espaço é gratuito e aberto para que os pets
aproveitem as atividades à luz solar, importante
para a saúde do animal.
“Estamos felizes por proporcionar essa estrutura
aqui no Morumbi Town”, celebra Luiz Milanello
Filho, Superintendente do Morumbi Town
Shopping. “O Pet Clube é ideal para o passeio com os
animais de estimação. Diariamente, o Morumbi
Town Shopping recebe um grande número de
visitantes acompanhados de seus cães ou gatos.
Nosso intuito é oferecer um ambiente confortável e
familiar, unidos a toda a acessibilidade e segurança
que o público encontra dentro do Shopping”,
comenta Luiz.

Divulgação Morumbi Town Shopping
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Essa eu não sabia!

De peito aberto

Por Flávia Salce
s geladas-babuínos (Theropithecus), ou conhecido simplesmente como geladas, são primatas
grandes e atarracados com marrom escuro para lustrar a pelagem grossa e com rostos marrons
escuros e pálpebras mais claras e pálidas.

O

O mais característico dos geladas é a área de pele rosada ou vermelha, em forma de ampulheta, localizada no
peito. Nas fêmeas, esse desenho é cercado por botões de pele parecidos com pérolas.

Em média, os machos são maiores que as fêmeas,
com comprimento do seu corpo variando em
média entre 50 e 75 cm , e a cauda tem entre 30 e
50 cm, podem pesar entre 18,5kg para os machos
e as fêmeas 11kg. A gestação dura cerca de 6
meses, os geladas vivem até 14 anos.

Reprodução Internet

Os seus dedos são curtos e construídos
substancialmente, permitindo que sejam
utilizados com eﬁciência na escavação e
possuem dentição especializada adaptada à sua
dieta altamente graminosa , altamente abrasiva
para os dentes.

Macho adulto - geladas-babuíno

Os geladas são encontrados apenas na Etiópia, em regiões
de planaltos altos e abertos ao longo dos desﬁladeiros e
com temperaturas mais frias, Segundo a IUCN esta espécie
está classiﬁcada na Red Lista como LC (Least Concern –
Menor Preocupação), contando com uma população
estimada em pouco menos de 250.000 primatas.
Reprodução Internet
Fonte: Primate.Wisc / IUCN Red List
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Fêmea e macho - geladas-babuíno
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Saúde Animal

É só uma picadinha!

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

Saúde Animal

S

empre todos procedimentos cirúrgicos são
bem esclarecidos aos tutores, mas pouco é
falado sobre a anestesia. A dor é uma
experiencia física e psicologia desagradável e a
anestesia tem como objetivo tratar ou evitar a dor
do paciente para isso, fazendo o uso de
medicamentos anestésicos. A dor na cirurgia é
inevitável, por isso, todo procedimento cirúrgico se
faz necessária uma anestesia.
Há pouco tempo na história da veterinária surgiu o
papel do Médico Veterinário Anestesista, isso
porque quem fazia a anestesia era o próprio
cirurgião.
Então por que é tão importante ter um veterinário
apenas para tratar a dor dos animais?
Trabalhos cientíﬁcos comprovaram que as técnicas
anestésicas utilizadas pelos cirurgiões antigamente
não evitavam a dor, os animais apenas não
conseguiam reagir a ela, o animal sentia toda a dor
da castração, mas os medicamentos apenas não
deixavam os animais se mexer na mesa de cirurgia.
Imagina isso acontecendo com você ou com o seu
PET!

garantir que tudo será feito para a manutenção da
vida, e se mesmo assim o paciente falecer, garantir
que o animalzinho se vá dessa vida sem dor. Quem
não gostaria disso para si mesmo, não é?
Obviamente esse proﬁssional eleva os custos dos
procedimentos cirúrgicos, mas ele garante a
qualidade de vida dos animais. Esse texto tem como
objetivo informar o quanto é importante um
anestesista em uma cirurgia e conscientizar as
pessoas que esse “valor mais” não é desnecessário,
é na verdade muito, mas muito importante.
Quando vejo cirurgias muito baratas, castrações de
70 ou 150 reais sinto dó desses animais, será que não
são os anestésicos que estão sendo economizados?
Será que esses animais não estão sentindo dores
durante a cirurgia? Informe-se, pergunte e exija a
presença de um anestesista nas cirurgias dos seus
ﬁlhos peludos.

Diante disso, foi necessária utilizar outros
medicamentos anestésicos para garantir que o
paciente não sentiria as dores da cirurgia, esses
novos medicamentos funcionavam muito bem, mas
era necessária a total atenção de uma pessoa, se
alguma coisa acontecesse o animal poderia falecer,
desse modo, o veterinário cirurgião não conseguia
mais exercer as duas atividades, surgindo assim o
Médico Veterinário Anestesista.
O papel desse proﬁssional é garantir que o animal
não sinta dor antes, durante e depois da cirurgia e de
manter a vida do paciente durante todo esse tempo.
Diversos fatores podem levar a morte do paciente
durante uma cirurgia e o anestesia está lá para
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ALIMENTAÇÃO DE QUALIDADE.
ESSENCIAL PARA A SAÚDE
DOS PETS!

www.racoesreis.com.br | facebook @bawwawocial

Capa

Uma causa justa

Por Wilson Salce

O

Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, e tivemos a oportunidade de conversar com a Priscila
Martins, Gerente Nacional de Vendas do Laboratório Mundo Animal, uma empresa 100% nacional que
produz produtos para a saúde e bem-estar dos animais de estimação, e neste ano realizou a 2ª Edição do
Mundo Groom, que reuniu diversos proﬁssionais do mercado pet para capacitação e especialização proﬁssional.
Durante o evento conseguimos uma brechinha para conversar com a Priscila e conhecer um pouco mais desse
tão ousado e maravilhoso evento, como também, as espectativas para o próximo ano no mercado pet brasileiro.
Priscila como surgiu a ideia do Mundo Groom?

Quais as principais mudanças que você tem
percebido no mercado pet?

Divulgação

Na realidade quando começamos a trabalhar como
Eu estou há 18 anos no mercado pet, então, posso dizer
nossa linha proﬁssional, a Dog & Co., a gente veio para
que a gente já melhorou muito. Eu sou da época que
ser entre as três linhas de frente do mercado, eu pensei
marcava no caderninho o que vendia, as contas e tal,
no que eu poderia fazer para mostrar a nossa marca
acho que estamos
para as pessoas, eu sou uma
caminhando, somos o
pessoa que já fez muitos
segundo maior mercado do
treinamentos commundo, eu vejo que os
portamentais e treinamenlojistas e distribui-dores já
tos focados em alta perforentenderam essa dinâmica,
mance, eu pensei em levar
entenderam essa mudança,
esse modelo para o mercae sabem que precisam
do da estética pet. Nós
correr atrás, eu vejo muita
temos eventos já nesse
gente traba-lhando
modelo aqui no Brasil, mas,
fortemente para mudar
nossa ideia é a de mostrar
isso, mas as vezes você
nossa cara para o Brasil,
muda na prática, mas não
nossa linha, o desejo de
muda o conceito, então, as
querer realmente mudar o
p
essoas ainda ﬁcam
padrão e o patamar do
pensando que o mercado
mercado, conhecimento e
ainda está nesse
comportamento do
amadorismo, eu vejo muita
mercado Groom. Então,
evolução, tanto com os
trouxemos um pouco essa
meus clientes, como os não
questão de realmente
clientes e as lojas que visito,
entregar muito conteúdo e
as grandes redes estão
trabalhar o mercado de
Priscila Martins
trazendo essa alavancagem
mindset, um pouco de
também, porque mesmo que não queira mudar, ele
empreendedorismo, e elaboramos no ano passado e
tem uma outra loja do lado, então ele tem mudar, não
ﬁzemos o primeiro Mundo Groom, foi um evento
tem jeito, vai ter que mudar na obrigação. E isso
maravilhoso, com uma carga de conteúdo muito
contribuiu com o aprimoramento e crescimento do
grande e um sucesso. Como nosso público aprovou e
mercado pet.
pediu, realizamos novamente este ano o evento.
Edição 18
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Wilson Salce

Capa

Baby Jr (chow-chow), Groomer Tiago Freire e Priscila Martins
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Capa
Como tem sido a aceitação dos produtos Dog & Co.
nas pet shops?

Qual foi o número de inscritos para participarem do
Mundo Groom este ano?
Tivemos no primeiro dia 450 alunos contando com os
Day Use e lotação máxima no hotel durante todos os
dias do evento, estamos muito felizes com isso, e para
o próximo ano a expectativa é de um público bem
maior e talvez tenhamos até que realizar em outro
espaço.

Wilson Salce

Estamos trabalhando há 2 anos e o mercado da
estética animal nos recebeu com muito carinho.
Temos um time muito bom de groomers e de pessoas
para fazer esse trabalho, o feedback é realmente
ótimo! Disponibilizar produtos de primeira linha, na
questão da prática ali no banho e tosa, reverte num
ótimo custo-benefício, maoir rentabilidade para o
proprietário e total segurança para o animal. Não tem
como dar errado! Estamos com ótimos produtos e
trabalhando muito. Que somando todos os esforços e
ótimos resultados, têm sido uma surpresa muito boa
para nós. Conseguimos alavancar grandes coisas,

ganhar muitos clientes, trabalhando certinho,
respeitando a concorrência, respeitando o nosso
cliente, está bem legal, estamos muito felizes com os
resultados.

Auditório de Palestras
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Luis Aparício

Wilson Salce

Vinicius Giannatassio

Wilson Salce

Wilson Salce

Chiara Piccionetti

Edgar Ferreira
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Flávia Salce

Flávia Salce Rafaela Aﬀonso
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Flávia Salce

Lúcia Aranha

Flávia Salce

Flávia Salce

Steven Hong

Alessandro Pascoli
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Capa
Qual a sua avaliação comparando as pet shops que
usam produtos de primeira e os que usam produtos
inferiores, como detergente para lavar roupa?

Qual dica você dá para o tutor reconhecer uma boa
pet shop?
Eu acho que a questão é muito visual, um pet shop
arrumadinho, limpo, um banho e tosa limpo,
organizado, com horários certinhos, você tem que ver
onde seu animal vai ﬁcar, se os canis estão aptos a
receber esses animais, quanto tempo esse animal vai
ﬁcar lá dentro, quanto tempo seu animal vai passar
nesse processo, de sair de onde ele está, ir pro banho e
tosa e ver quanto tempo ele vai ﬁcar ali, me atento
muito a organização e a limpeza, e também é claro o
atendimento que é 90% do negócio.

Flávia Salce

Primeiramente é a questão de segurança, de fato é no
que mais pensamos. Acredito que além de nós as
outras marcas também, tenho conversado muito com
as outras marcas do Brasil, e temos um ótimo
relacionamento, e nos falam que bom que alguém
está usando a sua linha, do que usando um detergente
ou sabão de coco. Eu acho que o ponto de
alavancagem está aí, na segurança. Bons produtos
trazem rentabilidade, ﬁdelizam o cliente, que a partir
do momento que você utiliza um produto bom no teu
estabelecimento, é muito difícil o cara trocar, acho
que é isso, uma premissa básica, você oferecer um

produto de boa qualidade.

Equipe Mundo Animal - Encerramento
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Dicas Vet

Tá dodói?

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

C

ada espécie animal tem seu modo de
demonstrar a dor, e a intensidade de dor em
cada indivíduo é diferente.

Já sabemos que o sexo interfere na demonstração
de dor, as fêmeas conseguem resistir a dor
abdominal e as dores crônicas muito melhor que os
machos, e os machos são mais resistentes a dores
periféricas de pancadas, feridas e fraturas.
Existem basicamente dois tipos de dores físicas, a
agudas e as crônicas, a dores agudas são fáceis de
serem identiﬁcadas, pois elas acontecem
abruptamente, a vítima vocaliza, tenta se proteger
para que ninguém toque no local da dor, tenta se
esconder e ﬁcar parado para tentar diminuir a dor.
Podemos classiﬁcar a dor crônica como dor leve,
moderada e severa. As dores moderadas e severas
são mais facilmente percebidas, já que o animal
muda seu comportamento, pode ﬁcar lambendo a
ferida, vocaliza quando é tocado ou tenta se
movimentar, a maior diﬁculdade é identiﬁcar a dor
Edição 18

crônica, essa dor é uma dor intermitente se
tornando imperceptível ao tutor.
Em cães com dor leve pode estar contente ou
discretamente inquieto, interage com as pessoas,
diﬁcilmente brincam, mas pode reagir ao toque das
pessoas de maneira agressiva ou pode tentar fugir,
muitas vezes esses amimais com dor leve são
considerados como mal-humorados,
temperamentais e a sua dor é ignorada pelos
humanos.
Gatos com dor leve é muito difícil de ser percebido,
apenas tutores atentos percebem a mudança do
comportamento, diminuição da alimentação,
evitam carinhos e agrados que normalmente não
negam. Nesses casos os Veterinários não percebem
essa dor no consultório pois são mudanças
perceptíveis apenas no dia-a-dia.
Ao perceber qualquer suspeita de dor procure um
Médico Veterinário formado para te ajudar.
pg 33
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Vivendo em Condomínio

Não foi daqui!

respeito, esse é o segredo!

Realização

Pet

Revista

Patrocínio

Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Vivendo em Condomínio

N

ossa coluna ganhou vida, agora temos o
Evento Vivendo em Condomínio! A criação
desse evento foi em razão das diversas
situações que são enfrentadas no cotidiano dos
condôminos que possuem pets ou não.
E como sabemos já tivemos muitos fatos aqui que
não tiveram um ﬁnal feliz e outros que poderiam ser
ﬁnalizados de forma mais harmoniosa. Como
sempre digo, viver em condomínio não é difícil ou
chato, apenas temos que praticar diariamente o
bom senso e a autocrítica.
Quando não fazemos o emprego das boas práticas
tudo se torna mais difícil, intolerante, provocador ou
até mesmo insuportável. Já percebeu que a maioria
das situações poderiam ser solucionadas sem
discussões ou conﬂitos diretos?
Repare, a maioria dos problemas que surgem entre

os condôminos são pessoais, algo que um faz que o
outro não gosta ou por descumprimento das regras
do condomínio. Mas isso não é motivo para se tornar
algo pessoal, salvo, quando há afronta direta a
pessoa ou a unidade. Contudo, mesmo assim, esse
fato deve ser tratado de uma forma a ﬁm de evitar o
confronto e conﬂito direto.
Os condomínios dispõem de ferramentas que visam
proteger os interesses dos indivíduos e do coletivo.
Antes de qualquer atitude precipitada, pare, respire,
reﬂita e procure ajuda para solucionar o problema
de forma efetiva e sem contenda.
O síndico e o conselho diretivo, podem ser muito
colaborativos para essas questões, você também
pode contar com a administradora que faz a gestão
de seu condomínio, eles possuem um corpo jurídico
especializado para este ﬁm, e tenha certeza, o seu
problema não será o primeiro. Eles poderão lhe

Divulgação
Wilson Salce, Sérgio Rangel, Debora Dibi , Flávia Salce e Maria Aparecida Guandalini
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Vivendo em Condomínio

Flávia Salce
Corpo Diretivo Condomíno Century Plaza Residence, Sergio Rangel e Wilson Salce

auxiliar em como proceder para a solução da
questão ou ainda mediar essa situação.

diversas questões que envolvem nossos queridos
pets e você condômino.

Procurar ajuda não é sinal de fraqueza ou falta de
personalidade, na verdade é sinal de
amadurecimento e denota que você quer uma
solução pacíﬁca e efetiva a questão. Portanto, não
tenha vergonha em procurar o corpo diretivo de seu
condomínio para tratar questões que estão lhe
incomodando ou lhe trazendo infortúnios.

Nessas ações são ministradas palestras com
proﬁssionais em diversas áreas, tais como, médicos
veterinários, adestradores, advogados e
personalidades do meio pet. As palestras duram
cerca de 30 minutos e 30 minutos de demonstrações
e espaço para perguntas.

Conversas paralelas entre vizinhos apenas pioram a
situação, uma vez que estes podem comentar com
outros, fazendo com que o caso se torne na famosa
“fofoca”, acarretando problemas ainda maiores e
com consequências desastrosas, que podem
terminar na esfera judicial.
Diante dessas questões que vivenciamos durante as
edições da Revista Pet Plus, criamos esse evento,
onde podemos apresentar soluções práticas, para
pg 38

O Evento Vivendo em Condomínio veio para ajudar
na prática os condôminos e ao corpo diretivo dos
condomínios a resolverem de forma mais tranquila
as mais diversas situações. Nesta primeira edição do
evento, foi levantada uma questão muito simples,
mas que gera muita contenda, o famoso cocô
deixado no chão. Sempre abordamos essa questão
em nossa coluna, no evento pudemos mostrar que
não existem mais bobos, e os tutores são
responsáveis por todas as ações geradas por seu
pet. Então, se o cocô não estava ali e depois que o
Edição 18
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pet do tutor desleixado passou por ali, o cocô só
pode ser dele. Não precisa de câmeras, basta
assumir o erro e não cometer mais. Em
contrapartida, quem avistou o dejeto, notiﬁque a
portaria, o síndico e a administradora nas formas
adotadas pelo condomínio e recolha a sujeira, aﬁnal,
se todos ﬁzermos nossa parte, sempre teremos um
ambiente saudável para nossos pets poderem se
divertir e nos livrarmos de contaminações.
Outro ponto abordado que foi muito importante é a
questão da saúde, se o seu pet está doentinho, não o
leve para as áreas comuns do condomínio, espere
que sua saúde esteja reestabelecida para que ele
não transmita doenças aos demais e possa se
recuperar desfrutando do conforto de seu lar.
Tivemos muito outros assuntos abordados que
foram muito bem apresentados por nossos

palestrantes, que ﬁzeram do evento um show à
parte! Agradecemos muito a Dra. Raquel Gesteira
@gesteiraraquel, Egle Della Paschoa
@egledogcoach, Flávia Salce @ﬂaaltuda e ao
querido Sérgio Rangel @sergiorangelbiologo que
encerrou o evento com chave de ouro!
Além das palestras tivemos muitas brincadeiras e
entretenimento para toda a família com distribuição
de pipoca, pintura facial para crianças,
brinquedoteca para os cãezinhos e distribuição de
prêmios. Foi um dia de muita atividade e diversão.
Agradecemos a toda a equipe do corpo diretivo do
Condomínio Century Plaza Residence que nos
receberam e nos deram a oportunidade de levar aos
seus condôminos um dia repleto de muita interação
e conhecimento. E aos nossos patrocinadores a
Cãomida Natural @caomidanatural, Bicho da Villa

Divulgação
Snackel Santo André
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Wilson Salce

Sérgio Rangel - Palestra Mundo Animal

@bichodavilla, Pet Paluche @petpaluche, Snackel
Santo André @snackel.santoandre, Ótima
Corretora de Seguros @ otmacorretoradeseguros,
Cia Fantasy @ciafantasy, Estrada Amarela
@estradaamarela e Flokitos Granulado Sanitário
@ﬂokitos_granulado_sanitario, e aos nossos
apoiadores que presentearam a todos que estavam
no evento, muito obrigado a Eco Dog
@ecodogcosmeticos, Mundo Animal
@laboratoriomundoanimal, Claro @clarobrasil e
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Lumare Import @lumare.import que acreditaram
no projeto e tornaram possível com que saísse do
papel e atingíssemos o nosso objetivo, que é
promover e incentivar o bom convívio!
Quer receber o Evento Vivendo em Condomínio em
seu condomínio? Entre em contato pelo e-mail
contato@revistapetplus.com.br e você receberá
todas as informações para que possamos levar
muita informação, entretenimento e um dia cheio
de brincadeiras para toda a família!
Edição 18

eU NA CAPA

Sigam-na nas redes sociais @soﬁaprincesa.shihtzu

N

ós vamos contar um pouquinho da história
da Soﬁa.

A primeira vez que sua mãe humana a viu foi amor à
primeira vista, a Soﬁa a encheu de beijos e a fez sorrir
novamente, sua mamãe estava bem triste e de luto
com a perda de sua irmãzinha que havia falecido
com onze anos e meio, seu pai é muito especial e
maravilhoso, se apaixonou logo que recebeu a foto
da Soﬁa enviada pela sua mãe, ele estava bem
ansioso para conhecê-la.
A Soﬁa chegou quando era bem bebezinha e desde a
sua chegada, a alegria renasceu e hoje o amor e a
felicidade imperam nesse lar.

Por Flávia Salce
A Soﬁa nos conheceu no início desse ano, ainda era
uma bebezinha e desde então, faz parte da Família
Pet Plus, nós a amamos demais, agora com um ano e
meio está uma mocinha linda, é muito carinhosa,
ama brincar, passear e participar de todos os
eventos que seus pais a levam.
A Soﬁa se empenhou com muito amor e carinho
participando da campanha #eunacapa. Você quer
ser o próximo destaque da capa? Faça como a Soﬁa,
que foi destaque da semana, destaque do mês e
agora capa, interagindo bastante conosco,
curtindo, marcando seus amigos, salvand0 nossas
postagens e sempre usando a #eunapetplus em
seus posts e nos comentários.
Foto: Natascha Ivanna
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Venha desfrutar de paisagens únicas
Conhecer novas culturas
Aprimorar seus conhecimentos
E trazer muitas fotos como lembrança

Conﬁra os póximos destinos!
www.photosafari.com.br

info@marciolisa.com

Planeta Selvagem

Bicho-preguiça
Por Richard Rasmussen
Foto: Marcio Lisa / Txai Studios

Planeta Selvagem

D

e manhã bem cedo fui até o igapó para me
banhar e tive a primeira surpresa do dia.
Enquanto estava lavando a cabeça, um dos
curumins, que sempre acompanham curiosos nossa
vida na aldeia, me alertou sobre um bicho que estava
cruzando um trecho alagado, bem pertinho da
gente: um bicho-preguiça.
Bichos-preguiça são animais emblemáticos e
carinhosos, além de serem o símbolo da ﬂoresta,
pois são mamíferos que raramente descem ao chão.
Nascem, vivem, se alimentam, namoram e morrem
no alto das árvores só descendo elas em três
situações especiais, sendo uma delas bastante
triste. Animais muito pacíﬁcos e tranquilos, passam
por grande parte do dia alimentando-se de folhas e
brotos novos que encontram no alto da copa das
árvores. Pertencem a um grupo de animais que não
tem dentes ou não tem raízes verdadeiras, entre
eles os tamanduás e tatus. Incapacitados de morder
(a única preguiça que realmente morde é a preguiça
real), “defendem-se” usando suas garras longas em
movimentos lentos. Uma vez por semana descem
até o solo, encostando seu bumbum no chão para
poder defecar e urinar. Não se sabe ao certo o
porquê deste comportamento, pois é justamente
nesse momento que eles estão mais vulneráveis: no
solo – se fosse eu, iria fazer de tudo lá de cima
mesmo. Bom, eu disse três motivos e já descrevi
dois, naturais: quando fazem suas necessidades e
quando necessitam atravessar de uma área para
outra da ﬂoresta alagada, sendo necessário nadar, o
que surpreendentemente fazem muito bem. O
terceiro, o triste, é quando nós, seres humanos,
suprimimos trechos de ﬂorestas inteiros ou parciais
para criar pastagens, plantações ou rodovias, e

estes caras têm de descer para rastejar até o outro
lado, muitas vezes por centenas de metros. Como
estão presentes em todos nossos biomas que
apresentam ﬂorestas altas: Cerrado, Pantanal, Mata
Atlântica e Amazônia, os considero um bicho
símbolo das ﬂorestas. Portanto, quanto menos
ﬂorestas, menos bichos-preguiça. Nadei até o cara e
o conduzi tranquilamente até a margem oposta
enquanto uma chuva amazônica despencava do
céu. Marcio teve a possibilidade de registrar o bichopreguiça nadando com a câmera subaquática, o que
valorizou muito minhas explicações a respeito do
bicho.

Marcio Lisa / Txai Studios

goo.gl/TBDwu6
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Por uma vida digna

Por Wilson Salce
Foto: Reprodução da Internet

Pet News

D

iariamente nos deparamos com animais em
situação de rua, e infelizmente essa é uma
situação que cresce a cada dia, em sua
grande maioria, pela simples razão do acasalamento
dos animais que já se encontram nessa situação, ou
também, por aqueles que são abandonados e não
foram castrados por quem deveria zelar e lhe
proporcionar uma excelente qualidade de vida, e
ainda, há aqueles que por razões diversas, acabam
fugindo de seus lares, não encontram o caminho de
volta e se deparam com a dura realidade das ruas.

nessas condições, ocasionam também problemas de
saúde pública, disseminando diversas doenças que
são transmissíveis a outros pets e aos seres
humanos.

Em função das mais diversas condições que os
levaram a ser animais em situação de rua, a vida

Infelizmente as pessoas parecem não ter entendido
ainda, que os animais, independente da raça ou

Rafaela Mazarin

A luta contra a permanência dos animais nessas
condições é contínua, tanto pelos órgãos públicos,
como por ONG's, protetores independentes entre
outras associações, que se empenham diariamente
no combate da diminuição populacional dos animais
de rua e da extinção do abandono de animais.

Prefeito Paulo Serra, Wilson Salce, Flávia Salce e Dra. Ana Lúcia
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Wilson Salce

espécie, a partir do momento que iniciam o convívio
com seu tutor tornam-se totalmente dependentes
deles. Ou seja, quem toma a iniciativa em permitir
que um animal faça parte de seu convívio, torna-se
completamente responsável por essa vida, devendo
lhe prover alimentação, cuidados médicos, boas
acomodações, entenda que ao falarmos em boas
acomodações, não estamos falando em imóveis de
luxo, mas sim, de um local abrigado que lhe
proporcione condições térmicas favoráveis, além de
lhe dedicar tempo, atenção e muito amor.
Algumas pessoas ainda pensam que o animal se
adapta facilmente a qualquer situação. De fato, os
animais têm uma capacidade incrível em se adaptar,
mas quem em sua sã consciência, quer que um
animal se adapte a revirar lixo, beber água de sarjeta,
ﬁcar mendigando alimentação, ﬁcar ao relento ou
enfrentar os riscos das ruas, avenidas e estradas que
cortam nosso Brasil?

dos animais e com a preservação do meio ambiente.
Sr. Paulo Serra, como a sua gestão tem atuado em
relação a situação dos animais de rua e os riscos das
zoonoses?
Nossa gestão claramente tem a percepção que esta é
uma questão de saúde pública, evidentemente, mas
demos um passo além, criando uma Diretoria da Causa
Animal, que não só trata o tema com o aspecto técnico
e cientíﬁco como é necessário, mas também, o
tratando com amor e carinho, o qual foi um grande
desaﬁo, fazendo com essas questões de saúde sejam
tratadas conjuntamente com o Centro de Controle de
Zoonoses, Vigilância Sanitária e a Secretária da Saúde,
trazendo uma evolução na tratativa dessa questão,
unindo todas as frentes e as fazendo atuar em
conjunto com a Pasta de Meio Ambiente tratando esse
assunto como uma questão de Política Pública da
Cidade, atuando em favor dos aninais e dos
munícipes.toda a Cidade.

É óbvio que as pessoas que praticam tal ato de
barbárie, não tem o mínimo respeito por ninguém,
nem por elas mesmas. São pessoas que pensam
somente em si mesmas e sempre estão dispostas a
sabotar tudo para se darem bem. Agora me conte,
quem faz isso e vive bem? Te respondo, ninguém!

Mesmo diante das diﬁculdades em lutar contra essa
mudança cultural, a Prefeitura Municipal de Santo
André, município do Grande ABC Paulista, está se
empenhando muito no combate ao abandono e na
conscientização da população nesse sentido.
Tivemos a oportunidade de conversar com o
Prefeito Paulo Serra, que nos atendeu em seu
gabinete juntamente com a Dra. Ana Lúcia, e nos
apresentaram o arsenal desenvolvido por esta
gestão que realmente se preocupa com o bem-estar
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Angelo Baima

Esse tipo de pessoa vive amargurada, nunca está
feliz com nada, não prospera, não é amada, não
conhece sequer, o signiﬁcado do amor.

Feira de Adoção: Eu amo, eu adoto!
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Dra. Ana Lúcia, há alguma restrição ou custo ao tutor para
a castração do animal?
As restrições quem deﬁnirá será o médico veterinário, como
por exemplo, se o animal es ver correndo algum risco ou
enfrentando algum problema de saúde e o proﬁssional
determinar que a cirurgia poderá colocar o animal em risco.
Quanto ao procedimento de castração, não há qualquer
cobrança ao tutor, é totalmente gratuito. No modelo
anterior havia cobrança de taxa, nesta gestão ﬁzemos essa
grande mudança implantando esse bene cio aos munícipes
e seus pets.
Angelo Baima

Feira de Adoção: Eu amo, eu adoto!
O senhor mencionou o Castramóvel, Santo André
conta com alguma campanha de castração para os
animais?
O nosso modelo de castração é acessível a todos os
munícipes de Santo André. Inclusive a Dra. Ana Lúcia
pode falar sobre isso: “Nós cadastramos clínicas e
hospitais veterinários para a realização das cirurgias, e
aumentamos de 20mil para 30mil castrações mensais.
Nosso modelo se tornou referência aos outros
municípios, inclusive estive reunida com o Secretário
Executivo de São Paulo e pediu o modelo de Santo
André. Com nossas ações, a ﬁla de espera que
havíamos herdado da gestão anterior, onde mais de
mais 1.600 animais aguardavam para serem
castrados, foi totalmente atendida e hoje, já não
possui mais ﬁla de espera. Desde o início de nossa
gestão já realizamos a castração de mais de 5mil
animais”, aﬁrma a Dra. Ana Lúcia.
Dra. Ana Lúcia, como é feito o atendimento para a
campanha de castração?
Basta o munícipe se dirigir com seu animal ao Centro de
Controle de Zoonoses, munido de RG, CPF, comprovante de
endereço e comprovante de vacinação contra a raiva do
animal, para fazer o cadastramento do animal e em torno
de 30 dias o animal será atendido. Quem entrará em
contato com o tutor será a clínica ou o hospital veterinário
informando a data do procedimento.
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Como serão as ações do Castramóvel?
O Castramóvel está à disposição da população de Santo
André, atendendo inclusive as regiões mais afastadas, tal
como, Paranapiacaba, a Vila Inglesa, que são regiões de
preservação ambiental, muito bonitas, contudo, são alvos
de abando de animais. O Castramóvel tem a função de fazer
o atendimento a esses animais e contribuir para evitar o
abandono dos animais. Este recurso estará disponível a
população prestando assistência no pré e pós-operatório,
realizando o acompanhamento da saúde dos animais.
Aﬁnal, castrar os animais contribui tanto para o controle de
natalidade, minimiza o número de animais abandonados e
contribui com a saúde deles e da população. As ações do
Castramóvel serão realizadas de forma a oferecer um
serviço de qualidade aos animais, mantendo os
proﬁssionais a disposição para qualquer intercorrência,
garan ndo a saúde e segurança do animal em primeiro
lugar.
Como funciona o Programa de Posse Responsável,
desenvolvido pela Prefeitura de Santo André?
Todo o úl mo domingo do mês no Parque Central
realizamos nossa feira de adoção, que já vemos mais de
1.100 animais adotados. Sendo este o programa de adoção
que gerou o maior número de adotantes em todo o ABC
Paulista. Neste programa par cipam protetores e o Centro
de Zoonoses, os quais levam os animais para serem
adotados. No momento da adoção, fazemos um termo de
posse responsável e os animais que vieram do Centro de
Zoonoses, nós realizamos o acompanhamento da adoção,
para cer ﬁcarmos que o animal está sendo bem cuidado.
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Os animais adotados, recebem o implante de microchip?

necessárias.

Ainda não, mas está em nossos planos. Estamos nos
estruturando para podermos realizar esse procedimento.
Nesse momento de reestruturação, foi criada a Secretaria
do Meio Ambiente, que não exis a. Estamos trabalhando
com muita intensidade para fazermos que os inves mentos
realizados estejam ao alcance de nossa população.
A Prefeitura também criou a primeira Pet Praça em Santo
André, como surgiu essa ideia?
Santo André possui 10 parques e nossa população gosta e
frequenta muito essas áreas. A Secretaria do Meio
Ambiente veio para trazer essa proximidade, e ﬁzemos a
primeira Pet Praça na Avenida Kennedy, foi um sucesso.
Temos a previsão da criação de mais 15 Pet Praças. O mais
interessante é que nosso população valoriza muito nossos
parques, inauguramos recentemente uma praça de skate e
o pessoal já pediu ali uma Pet Praça. Vemos isso como
qualidade de vida, a população não precisa apenas de
saúde, educação e saneamento básico, necessitam também
de espaços bem cuidados para poderem desfrutar seu
tempo livre e os ﬁnais de semana com a família e seus pets.

Como o senhor avalia sua gestão no tocante aos assuntos
que abordamos?
Fico muito feliz em ter uma equipe muito dedicada e que
ama o que faz, como por exemplo, a Dra. Ana Lúcia, que
assumiu a pasta e tem envolvido os protetores e cuidadores
para o nosso plano de governo, o que vem trazendo muitos
bene cios. E sou muito grato a Dra. Ana Lúcia que tem feito
muito além do que estava em nossos planos, conquistando
grandes resultados. Falando em polí ca pública os índices
que apuramos de castrações e adoções são muito
sa sfatórios o que nos coloca como uma cidade amiga dos
animais.
Agradecemos imensamente ao Prefeito de Santo André, o
Sr. Paulo Serra por ter aberto um espaço em sua agenda
para que pudéssemos conhecer um pouco do tanto que a
Prefeitura de Santo André tem feito em favor dos animais.

Como a Prefeitura está atuando no combate ao abandono
dos animais?

Quais as principais denúncias de maus-tratos que a
Prefeitura de Santo André recebe?
Recebemos em média 30 denúncias por dia, a maioria são
de animais acorrentado, sem água, animais ao relento,
entre outras. Temos uma parceria com o Ministério Público
que nos ajuda nas ﬁscalizações e na tomada das medidas
Edição 18

Helber Aggio

Implantamos o COI (Centro de Operações Integradas)
composta pela Defesa Civil, SAMU, Polícia Militar, Guarda
Municipal, Mobilidade e Transporte Cole vo, que atua em
intervenções imediatas desde acidente de trânsito à graves
delitos. Possuímos hoje mais de 300 câmeras instaladas
com sistema de reconhecimento facial, leitura de placas
veiculares e barreira eletrônica. Temos a previsão de
instalarmos 3mil câmeras em toda a cidade. Desde a
implantação das câmeras conseguimos reduzir o roubo de
veículos, e com isso conseguiremos também reduzir o
abandono e maus-tratos de animais, uma vez que ao captar
o ato, as medidas prote vas serão imediatas. Isso vale tanto
para crimes ao patrimônio, quanto à pessoa.

COI - Centro de Operações Integradas
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CRMV-PR 10.939

Atendimento domiciliar em Curitiba e região metropolitana
. Consulta Clínico Geral
. Vacinas
. Castração
. Profilaxia dentária
. Consultorias e treinamentos para
tutores e funcionários de Pet Shop

https://petsworldblog.wixsite.com/bemestaranimal
blog.petsworld@gmail.com

@blogpetsworld

@grupoagape

Fagner de Moraes de Oliveira
Médico Veterinário

Aquarismo
Água doce

Natueza subaquática

Por Marcio Castilho Lopes - Aquarioﬁlista
Foto: Reprodução da Internet

Aquarismo
Água doce

A

migos vamos falar de um assunto bem legal
e que particularmente sou apaixonado:
plantas no aquário.

Muitos aquaristas chamam de aquário plantado
somente pelo fato de haver uma plantinha ali
colocada, mas, não é bem assim, e hoje vamos falar
disso.
É muito comum ouvir que manter plantas no aquário
é difícil, que elas morrem fácil, que os peixes as
devoram, etc. De fato se dissermos para você que é a
coisa mais fácil do mundo estaremos mentindo,
contudo, existem “categorias” de aquários com
plantas e pode ser que você se encaixe em uma
delas.
Aquário com plantas: aquário com peixes diversos
(espécies que não comam plantas) e sem maiores
cuidados com substratos férteis, fertilização líquida
e iluminação, as plantas desse aquário são mais
limitadas e devem ser escolhidas criteriosamente
para evitar perdas.
Aquário Plantado: esse pode e é subdividido em
outras categorias
Plantado low light : trata-se de aquário de iluminação
mais amena, logo as plantas não podem ser de
exigência de alta iluminação, contudo a fertilização e
injeção de CO2 é muito importante, além de
substrato fértil.

categoria, gosto de dividí-la em pelo menos duas
outras, sendo uma opção para você ter
simplesmente em seu ambiente de relaxamento e
outra opção para participar de torneios (vamos falar
um pouco deles mais tarde).
Para todas essas é muito importante o aquarista se
envolver e manter as plantinhas saudáveis, mas é
notório que os plantados hi tech exigem muito mais
atenção e dedicação.
Esses aquários de alta performance a cada
montagem trazem mais experiência ao
aquapaisagista, aﬁnal são verdadeiras obras de arte
dentro de uma caixa de vidro, replicando a natureza.
E por falar em “replicar”, existe uma categoria
denominada Biótopo, onde a ideia é reproduzir um
determinado espaço, trecho de determinado rio,
lago e etc., com as propriedades mais próximas
possíveis da natureza. Existe muita polêmica nessa
categoria, o meio acadêmico interpreta ser
impossível reproduzir ﬁelmente o micro e o macro
de um determinado trecho da natureza, tratando-se
do hobby aquarismo essa modalidade é válida.
E você tem vontade de ter um plantado na sua casa?
Estude bastante, procure uma loja especializada e
dedicada a esse ﬁm e desfrute desses verdadeiros
pedaços da natureza em sua sala.

Plantado low tech : trata-se de aquário com o
mínimo de recursos tecnológicos, muitas vezes até
mesmo sem um ﬁltro, geralmente esses aquários
exigem um pouco mais de envolvimento do
aquarista, colocamos plantas de superfície que
consomem nitratos e assim os peixes tem uma vida
saudável entre outros fatores.
Plantado hi tech : quando chegamos nessa
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Aquarismo
Marinho

A

migo aquarista, se tem duas perguntas que
um aquarista marinho iniciante ou que vai
iniciar no hobby faz: o que é Skimmer?
Precisa ter skimmer, Marcio?

parciais de água o que não é uma verdade. No
entanto, para um aquário que não possui skimmer
aconselhamos a frequência regular de TPAs para
manter os níveis de NITRATO, dentre outros, dentro
dos aceitáveis para o sistema.

E nessa edição vamos falar dele, o Skimmer.
Primeiramente caros amigos, o Skimmer é um
equipamento que faz parte da ﬁltragem de um
aquário marinho, sua presença nos aquários nem
sempre se faz obrigatória (contudo, muita cautela
nesse momento), o skimmer ou “Protein Skimmer”
como se encontra nas embalagens dos fabricantes é
responsável pela remoção de compostos orgânicos,
como partículas de sujeira e restos de comida do
aquário.

Existem diversas marcas e dimensões desse
equipamento do mercado, procure uma loja que o
oriente adequadamente, estude bastante e tenha
um planejamento da quantidade de vidas que tem
ou pretende adquirir para o aquário, esses números ,
unidos com a litragem total do aquário são
fundamentais para a escolha certa do seu skimmer.
Até a próxima!

De um modo didático podemos comparar sua
função como os das ondas do mar que “jogam”
esses particulados até as rochas, praias, e etc. ,
entretanto, obviamente , seu funcionamento é um
tanto quanto diferente.
Trata-se de um equipamento que conta com a
injeção de água e ar pressurizados dentro de um
corpo (plástico, acrílico, PVC...) e que geram micro
bolhas que vão caminhar até a superfície desse
corpo formando uma espuma de proteínas ao
chegar lá em cima, geralmente ao término do corpo
há um copo removível para facilitar a remoção
dessas impurezas.
Com a presença de skimmer no aquário a água ﬁca
com menos impurezas, muitas vezes vistas a olho
nu. O aquário também ﬁca mais saudável no ponto
de vista químico e biológico, tanto que ao efetuar
teste de NITRATO após determinado tempo de
instalação do equipamento é notória a queda desse
nutriente.
Muitos aquaristas acreditam que usando skimmers
automaticamente se reduz a necessidade de trocas
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