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AS ALGAS E OS LAGOS DE JARDIM

N

ormalmente, o termo
“Pulmão do Mundo” é
conferido à Floresta Amazônica, mas na verdade
as microalgas são responsáveis
pela maior liberação de oxigênio
na atmosfera. Apenas uma pequena fração do oxigênio liberado
pela fotossíntese é consumida
pelas próprias algas no processo de respiração. Nas florestas
também ocorre produção e
consumo de oxigênio, porém
a quantidade de oxigênio consumido pela respiração é praticamente
igual à liberada pela
fotossíntese.
O termo alga foi proposto por Lineau em
1753. Desde então,
vem sendo aplicado a
uma grande diversidade de
organismos, como um termo
genérico. Este termo engloba diversos grupos vegetais,
tendo em comum a presença de clorofila a, além de
talo não diferenciado em
raiz, caule e folha.
As algas são
avasculares, ou seja,
não possuem mecanismos específicos de
transporte
e
circulação de
fluídos (água,
sais minerais
e outros nutrientes),
como ocorre com as
plantas (fanerógamas e
criptógamas), possuin-

do estrutura e organização simples e primitiva.
Desenvolvem-se na presença de água, seja marinha ou água doce. Didaticamente podemos
dividir as algas em dois grandes grupos: macroalgas e microalgas.
As macroalgas são multicelulares,
ocorrendo sempre fixas às superfícies, em
ambientes com a presença de luz e nutrientes. Estas são representadas pelas
algas pardas, vermelhas e também pelas algas verdes, e apresentam formas
muito variadas.
As microalgas podem ser
unicelulares ou coloniais, livres
ou sésseis (fixas às superfícies).
As microalgas livres podem apresentar estruturas de deslocamento,
como flagelos ou cílios, ou ainda não
apresentar tais estruturas, deslocando-se
através das correntes. As microalgas pertencem ao fitoplâncton marinho e de água
doce, sendo compostas principalmente pelas cianofíceas (algas azuis, cianobactérias),
clorófitas (algas verdes unicelulares), euglenófitas, pirrófitas (dinoflagelados), crisófitas (algas douradas, diatomáceas).
Importância das Algas
As algas possuem papel ecológico semelhante ao das plantas. São
importantes produtoras primárias, constituindo a base
da cadeia alimentar, sendo denominadas organismos produtores. Por fazer parte da base da cadeia
alimentar, sustentam todos os filtradores (ascídias, esponjas, moluscos,
crustáceos) e herbívoros aquáticos
(zooplâncton, peixes, entre outros).
Estes, por sua vez, sustentam os carnívoros e
assim por diante.

Além do importante papel ecológico das algas, elas também são utilizadas
comercialmente, empregadas na alimentação. Outro atributo de igual importância é seu papel como indicador ambiental.
Grandes quantidades de alfaces-do-mar e
algas azuis, por exemplo, indicam poluição
ambiental.
Algas: Bom ou Ruim?
A poluição de ambientes marinhos
e de água doce é um problema crescente,
com grandes descargas de compostos orgânicos no meio ambiente. Estes compostos
são degradados, aumentando os níveis de
nutrientes disponíveis na água, principalmente fósforo e nitrogênio, essenciais
ao crescimento das algas. As algas
crescem proporcionalmente aos níveis de nutrientes disponíveis, ou
seja, quanto maior a quantidade
de matéria orgânica, maior será
a população de algas. A proliferação
demasiada de algas por excesso de
nutrientes é um fenômeno conhecido
por eutrofização.
Na aqüicultura a proliferação
de algas é bem vinda, sendo até incentivada. Elas ajudam a manter o
equilíbrio biológico dos tanques de
cultivo, servindo de alimento para
o zooplâncton, que por sua vez
será consumido por peixes e
crustáceos. Além disso, as microalgas associadas às bactérias
nitrificantes auxiliam na manutenção da
qualidade da água, por utilizar nitrogênio
e fósforo em seu crescimento.
Nos lagos de jardim, o que se busca é água cristalina, para tornar possível o
principal propósito destes ambientes, que é
a apreciação dos belos peixes que ali habitam. Como são ambientes limitados, ain-
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da que estejam bem equipados, muitas vezes os
lagos de jardim tornam-se verdadeiras receitas
para uma “sopa de ervilha”, decepcionando os
apreciadores. A água verde ocorre porque a combinação de matéria orgânica com luminosidade
intensa
proporciona
um grande incentivo
à multiplicação das algas. Essa matéria orgânica é resultante dos dejetos dos peixes, folhas,
algas e plantas mortas.
Além de estimular o
crescimento de algas,
o acúmulo de matéria
orgânica em lagos de
jardins promove alterações na qualidade de
água, ao diminuir o pH
e o oxigênio dissolvido.
Sua degradação gera
ainda compostos tóxicos aos peixes,
como amônia e
nitrito.
As microalgas que mais ocorrem na eutrofização da
água são as algas azuis ou
cianobactérias, as quais se
proliferam intensamente
em águas ricas em fosfato.
Já em ambientes ricos em nitrato, há maior proliferação de algas verdes. É importante ressaltar
que as plantas aquáticas e macroalgas competem
com as microalgas por estes nutrientes, ajudando
assim a diminuir a ocorrência de blooms (rápido
crescimento da população de algas).

Lago de jardim ou sopa de ervilha?

Cuidados que buscam controlar o crescimento de algas em lagos de jardim
O monitoramento freqüente dos parâmetros de qualidade da água, além de importante
para a saúde dos peixes, é um cuidado básico
para o controle de algas. As principais variáveis
a serem analizadas são: oxigênio dissolvido (Labcon Test O2 Dissolvido), amônia (Labcon
Test Amônia Tóxica), nitrito (Labcon Test
Nitrito NO2-) e ferro (Labcon Test Ferro Fe).
Estes compostos são nutrientes essenciais ao desenvolvimento das algas.

A quantidade e qualidade da
ração utilizada também é um fator
importante. As rações alcon Garden Basic Sticks, alcon Garden
Koi Colours e alcon Garden
Koi Crescimento têm ótima
digestibilidade, resultando em
melhor aproveitamento, além
de flutuarem por mais tempo,
permitindo melhor controlar a
quantidade fornecida. A ração
deve ser fornecida em quantidade suficiente para ser
consumida em no máximo
10 minutos. Caso haja
sobra após este período, convém retirar o que não foi
consumido. Vale lembrar que em baixas temperaturas os peixes diminuem
o consumo de alimento.
Um eficiente sistema
de filtragem e a instalação de sistemas com
iluminação ultravioleta (UV) são práticas
utilizadas para diminuir a proliferação das
microalgas livres.

Garantia de água cristalina
s lançamentos da linha
O
labcon Garden acabam
definitivamente com a dificuldade

em controlar a proliferação de algas
e manter a transparência da água nos
lagos de jardim.
labcon Garden AntiAlgas é um
algicida granular que elimina com muita eficiência uma grande variedade de
algas, tanto filamentosas como microalgas livres (água verde), agindo por contato, com efeito imediato. Não oferece
risco aos peixes e às plantas aquáticas
e atua ainda na redução do mau cheiro
e no aumento do oxigênio disponível na
água. Recomendado tanto para combate em situações críticas, como para
a manutenção periódica, é totalmente
degradável, não deixa resíduos e não
contamina o meio ambiente.

labcon Garden Floculador é um
clarificante de água para lagos de jardim
que age de forma eficaz na recuperação
da transparência de águas de lagos de
jardim que tenham se tornado turvas,
seja pela formação de algas, por excesso
de alimento, problemas de filtragem ou
outro motivo. Os polímeros orgânicos de
origem vegetal, ingredientes naturais da
composição, têm ação coagulante e atuam aglutinando as pequenas partículas
em suspensão na água, formando aglomerados maiores (flocos), facilitando a
captação pelo sistema de filtragem. Não
deixa resíduos químicos e é inofensivo aos
peixes e às plantas. Especialmente recomendado para aplicação após o uso de
labcon Garden AntiAlgas.
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Filhotes de Araras

A Importância da qualidade do alimento

N

a natureza, o cuidado parental é
essencial para o
bom desenvolvimento
dos filhotes, visto que
eles não apresentam
condições de buscar
seu próprio alimento. O
número de descentendes produzidos
com sucesso numa estação reprodutiva
é limitado pelo número de descendentes
que os pais podem alimentar, e não pelo
número de ovos que uma fêmea pode
colocar.
Os adultos alimentam sua prole até a fase em que o jovem adquire
plumagem juvenil, voa, mas ainda volta
ao ninho. As ofertas de alimento aos filhotes são desencadeadas por estímulos
gerados por eles, como a vocalização, na
fase de recém-eclodido. Nas fases seguintes, além da vocalização, os filhotes
costumam dar bicadas contra o bico do
adulto. Para obter o alimento, os filhotes
colocam a cabeça dentro da garganta dos
pais, os quais, com movimentos de contração, passam o alimento para o bico da
cria. Filhote menores recebem o alimento mais digerido, enquanto os maiores
recebem o alimento em pedaços.

Junto com o alimento que os pais passam
aos filhotes, também são transferidas enzimas digestivas e bactérias benéficas responsáveis pela
colonização da flora intestinal. Este processo de
enriquecimento da capacidade digestiva dos filhotes é fundamental para seu desenvolvimento.
Tanto na criação comercial como em centros de
reabilitação de animais, filhotes costumam ser alimentados sem a presença
dos pais, daí a necessidade do alimento ser criteriosamente desenvolvido,
garantindo a presença destes itens
fundamentais ao desenvolvimento das crias.
Criadores e mantenedores de diversas espécies
têm confirmado essa importância com uso dos já tradicionais itens
alcon Club Papa para Filhotes Pássaros e alcon Club Papa para Filhotes
- Psitacídeos.

Para atender especificamente a necessidade dos Psitacídeos de grande porte, Araras em
especial, que têm exigências nutricionais particulares, a alcon desenvolveu alcon Club Papa
para Filhotes - Araras, alimento completo para
alimentação de filhotes desde o nascimento até
o “desmame”. Indicado para a criação de filhotes
“na mão”, sem a participação dos pais, como também para a suplementação de pais e filhotes em
sistemas em que os pais participam da criação.

Linha alcon Club - Novas apresentações
Já estão no mercado as novas apresentações da linha alcon Club. Os alimentos extrusados alcon Club Canário, Curió, Exóticos, Periquito
e Top Life, conhecidos pela qualidade na alimentação completa e balanceada para os pássaros,



Com excelente digestibilidade,
pela presença de enzimas digestivas, apresenta perfeito balanceamento de nutrientes e uniformidade na textura. Além de
vitaminas especialmente protegidas e minerais
quelatados, o alimento é enriquecido
com Prebiótico e Probiótico
que favorecem a instalação
da flora intestinal adequada
aos filhotes, responsável por
melhor aproveitamento dos nutrientes e menor risco de infecções intestinais. alcon Club Papa para Filhotes - Araras
contém fonte de nucleotídios, que estimulam o
sistema imunológico e aceleram o desenvolvimento do trato gastrointestinal e glândulas anexas das aves, antecipando a capacidade ideal de
aproveitamento dos nutrientes.

Usadas no reforço alimentar em períodos de maior necessidade nutricional, as coalém das tradicionais embalagens, são agora
nhecidas alcon Club Farinhada com Ovo para
também apresentados em garrafas pequenas,
Canários, Farinhada com Ovo para Psitacídeos
com 150 g. O alimento alcon Club Canário está
e Farinhada - Pássaros Frugívoros e Insetívoros
agora também disponível em saco com 5 kg.
apresentam agora novas opções de embalagem, os pacotes menores com 200 g.
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Que Água Usar no Aquário?
A melhor escolha, o melhor tratamento

A

preocupação com a qualidade da água do aquário começa já na hora da
montagem. Nesse momento é comum
o iniciante no aquarismo
questionar: que água devo
usar para abastecer o aquário? Esta dúvida é compreensível, pois muitas vezes
tem-se ao alcance diferentes
fontes de água, cada uma delas com alguma característica positiva. Pelo fato da água de abastecimento
doméstico ser tratada com cloro, que é
uma substância tóxica aos peixes, muitas pessoas tendem a querer substituí-la por fontes alternativas, como água de poço ou

de nascente, água mineral ou
até água de chuva. Esta busca
por fontes alternativas é totalmente
dispensável, visto que a água de torneira
costuma apresentar variáveis como pH e Dureza em níveis bastante próximos dos desejáveis
para o aquarismo, o que, em geral, não ocorre
com estas fontes alternativas.

melhor alternativa
para uso na montagem e reposição de
água em aquários, tanto
de água doce como em aquários marinhos, pelas seguintes vantagens:

A presença de cloro na água de torneira é
facilmente contornável, de forma econômica e eficiente, com aplicação de condicionadores de água. Já as águas de poço
ou mineral, por exemplo, costumam
apresentar valores de pH e Dureza
em níveis bastante distantes dos esperados para o uso em aquários. A
correção destas variáveis é muito
mais difícil em comparação à eliminação do cloro
em água de torneira.

Segurança: Fontes naturais de água podem transportar para o aquário parasitas e organismos causadores de doenças nos peixes. A
água de torneira não apresenta esse risco.

A água de abastecimento doméstico, ou
“água da rede”, é considerada, portanto, a

Praticidade: A água está sempre disponível na torneira, ou mesmo na ponta da mangueira, facilitando o abastecimento do aquário,
sem necessidade de esforços de transporte.

Economia: Os custos com transporte
de água, com a compra de água mineral, ou
mesmo com ajustes nos parâmetros de outras
águas, são bem maiores que o investimento
em um bom condicionador de água.

labcon Protect Plus

O

novo condicionador labcon
Protect Plus abriga o que
há de mais atual em termos de preparo
de água de torneira para uso em aquários de água doce e marinhos. Atua na
otimização da qualidade da água a ser
habitada pelos peixes, pois, além de
eliminar o cloro, também neutraliza resíduos das tubulações, como os metais
pesados, e atua ainda como uma verdadeira capa de proteção para os peixes.
Seus componentes protegem o corpo
dos peixes de eventuais alterações na
qualidade da água e de possíveis efeitos
danosos quando os peixes são submetidos a algum estresse, como durante o
transporte e nas rotinas de manutenção
do aquário.

Indicado para a montagem de aquários
marinhos ou de água doce, nas trocas parciais
da água, durante o transporte dos peixes e após
o tratamento com medicamentos. Pelo seu amplo efeito benéfico, que vai muito além da neutralização do cloro, deve ser aplicado mesmo
que, por algum motivo, a água utilizada não seja
a de torneira.

Embalagens disponíveis:
30 ml

Trata 240 litros de água.

100 ml

Trata 800 litros de água.

500 ml

Trata 4000 litros de água.

Rende 4 vezes mais!
Não faz espuma!
Não deixa cheiro!
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O

tempo voa, é o que
dizem. Até mesmo
um quarto de século passa rápido. É o que sente
Esilda de Oliveira, a colaboradora da alcon com mais tempo de
casa, há 21 anos acompanhando
o dia-a-dia da empresa e suas
transformações. Quando começou a trabalhar na empresa, embalando as primeiras rações de
peixe, sua filha tinha 3 anos de
idade. Hoje Esilda curte a neta,
filha dessa sua filha, já com 7
anos. “Sempre gostei de trabalhar aqui. Adoro a função que
exerço e tenho muita consideração pelos meus patrões”, declara
ela, hoje encarregada do setor
de expedição de pedidos. “No
início tudo era bem diferente, os
processos manuais e a estrutura pequena. Todos nós, inclusive
os patrões, fazíamos de tudo um
pouco. Hoje os processos são
automatizados, mas a mão-deobra continua valorizada”, completa Esilda.
Tudo começou em 1982,
quando a alcon instalou-se em
Camboriú, Santa Catarina, e iniciou a produção de uma pequena linha de alimentos para peixes ornamentais. O foco, desde



Equipe de colaboradores alcon em seu jubileu de prata

aquela época, na qualidade dos produtos e satisfação dos consumidores, foi a
sustentação do grande desenvolvimento
nessa trajetória de 25 anos. Um verdadeiro crescimento sustentado foi o que
se observou, hoje refletido na força das
marcas alcon e labcon.

Toda esta sólida estrutura permite
atender com rapidez e qualidade o mercado, com mais de 200 diferentes itens,
distribuídos nas linhas de alimentos e
suplementos para peixes, pássaros, répteis, roedores, ferrets e primatas, medicamentos para peixes ornamentais, testes, corretivos e condicionadores para
Suas amplas instalações ocupam aquários.
hoje mais de 5.000 m2 de área construída e abrigam modernas e funcionais esOs investimentos em pesquisa e
truturas e equipamentos de armazena- desenvolvimento são constantes. Além
gem, produção e transporte. Rigorosos de toda a amplitude do território nacioprocessos de controle de qualidade, des- nal, os atributos qualidade, praticidade,
de a matéria-prima até o produto acaba- preço justo e respeito aos clientes, ultrado, garantem uniformidade, segurança e passam nossas fronteiras e já são obserqualidade dos produtos.
vados em diversos outros países.
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completa: “Esta foi a primeira e única
empresa em que trabalhei. Todo o meu
ofício aprendi aqui. Adoro meus colegas de trabalho e agradeço a Deus pelos meus patrões. Em todos estes anos,
nenhuma vez sequer deixei de receber
meu salário em dia.”
Colaboradores atentos às palestras durante
a SIPAT - Semana Interna de Prevenção de
Acidentes de Trabalho

Todo seu corpo de colaboradores,
responsáveis diretos por estes resultados, recebem especial atenção, com
ações em prol da segurança, bem estar e
desenvolvimento pessoal. Diversas ações
da CIPA (Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes) são amplamente apoiadas
pela direção da empresa, que investe em
informação e aquisição de estruturas e
equipamentos de proteção individual.
Fazem parte das instalações um ambulatório devidamente equipado, um amplo e
confortável refeitório, com fornecimento
de refeições subsidiadas pela empresa,
além de um agradável salão de festas.

Sabedora da importância do conhecimento para a correta manutenção
dos animais, a alcon está constantemente investindo em publicações e disponibilizando material informativo, sejam impressos ou através de seu amplo
web site. O apoio a diversos eventos
científicos e a colaboração com várias
ações sociais, mostram uma visão de
longo prazo, acreditando no crescimento sólido do setor e na construção de
um mundo melhor.

nos proporciona”, recorda. Ela chama a
atenção para as transformações ocorridas nesse período. Encarregada por
um setor de embalagem, “Dona Rute”,
como é carinhosamente chamada pelos
colegas, lembra: “Fui responsável pela
formação de vários outros encarregados, para assumirem novos setores que
iam surgindo com a ampliação da linha
de produtos.” Demonstrando muita con- alcon e sua equipe: prontos para os
sideração pelos seus empregadores, ela desafios dos próximos 25 anos.

Atual linha de produtos: mais de 200 itens em diferentes segmentos

Enquanto almoça no refeitório,
Rute da Silva lembra quando sua trajetória na alcon começou, há 19 anos.
“Ainda me recordo da bicicleta que comprei quando recebi o primeiro salário.
Usava diariamente para vir trabalhar.
Hoje temos o transporte que a empresa

Linha de produtos no início dos anos 80
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Caros Leitores,
Apresentamos a seguir a versão resumida de um trabalho científico muito interessante, que destaca os diferenciais
positivos obtidos no desenvolvimento inicial de exemplares de uma espécie de quelônio aquático, quando alimentados
com a ração balanceada alcon ReptoLife.
Interessados em conhecer o trabalho em sua íntegra podem entrar em contato com os autores, nos e-mails indicados.

A VA L IAÇÃO

DO C RESCIMENTO DE
P h r y n o ps geoffroanus EM C ATIVEIRO
( R E P T I L IA - T ESTUDINES - C HELIDAE)
Serapicos, Eliana de Oliveira - Bióloga - Instituto Butantan / SP - serapicos@butantan.gov.br
Camargo, Paulo Tadeu - Biólogo - Zoológico de Sorocaba / SP - patamaca@yahoo.com.br
Baptista, Daniel Green Short - Médico Veterinário - Autônomo

Phrynops geoffroanus é um que-

lônio sul-americano pertencente à Família Chelidae (Figura 1). Caracteriza-se
pela presença de tubérculos longos e finos na região dorsal do pescoço e por
uma coloração amarela com reticulações
pretas na parte ventral do mesmo. A cabeça tem um colorido oliváceo, com dois
barbilhões no inferior, os quais são responsáveis pelo nome popular “cágadode-barbicha”.
A espécie tem ampla distribuição
geográfica, que se estende da Amazônia
Colombiana até o Rio Grande do Sul (Brasil), Uruguai e norte da Argentina. Tem
hábitos aquáticos e diurnos, podendo ser
freqüentemente observada exposta ao
sol nas margens dos corpos d’água ou
Foto: Eliana Serapicos
Figura 1. Phrynops geoffroanus
sobre troncos e pedras emersos, incluDiante da escassez de informações sobre
básica é de peixes, sendo também encontrados
sive em rios severamente poluídos pela
no conteúdo estomacal insetos, crustáceos, biologia e manejo de quelônios sul-americanos,
intensa atividade humana.
moluscos, além de itens de origem vegetal. Há especialmente em cativeiro, o objetivo deste
Estudos sobre a dieta de Phrynops uma variação na quantidade dos itens de acordo estudo foi comparar o crescimento durante 12
geoffroanus em ambiente natural têm com as estações do ano e estágio de vida dos meses de uma ninhada de 12 filhotes de Phrynops
demonstrado que sua composição animais. Já em cativeiro, estudos relatam uma geoffroanus mantida no Setor de Répteis do
alimentação baseada em peixes e insetos, mas Zoológico de Sorocaba / SP, submetida a dois
com pouca aceitação de vegetais, além de carne tipos diferentes de dieta: alimentação natural
bovina moída e ração para cães (MEDEM, 1960; e alimentação com ração flutuante para répteis
FACHÍN-TERAN et al., 1995; aquáticos ALCON REPTOLIFE ®.
MOLINA, 1991).
Os dois grupos, cuja composição foi escolhida aleatoriamente logo após o nascimento,
foram mantidos nas mesmas condições de
manejo, temperatura, umidade, fotoperíodo e densidade ocupacional. Os dados
biométricos de cada indivíduo foram
tomados mensalmente para posterior
análise.
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Os resultados apresentados na Tabela 1
são condizentes com aqueles encontrados na literatura (GUIX et al., 1989; MOLINA, 1989), assim
como o tamanho alcançado pelos animais dos 2
grupos no período compartilham com a ocorrência
de um tipo de crescimento isométrico, no qual as
diversas medidas monitoradas cresceram proporcionalmente, desde o nascimento.

Medidas
Comprimento Carapaça
Largura Carapaça
Comprimento Plastrão
Largura Plastrão

Nascimento
G1eG2
3,91 ± 0,1
3,19 ± 0,1
3,30 ± 0,2
1,94 ± 0,1

Embora todos os animais tenham apresentado aumento contínuo nos dados biométricos
durante o experimento, houve óbitos nos dois grupos. No grupo alimentado naturalmente, 2 animais
morreram com 7 meses de vida, durante a estação
seca, quando as temperaturas são mais baixas e
os animais ingerem menos alimento. Nesses casos, de acordo com COWAN (1980) em seus estudos com répteis cativos, a energia despendida
por um animal para manter as ativiApós 12 meses
dades vitais em equilíbrio pode ser
G1
G2
maior que a ingerida pela dieta.

4,86 ± 0,7
4,19 ± 0,6
4,2 ± 0,5
3,33 ± 0,5

6,51 ± 0,7
5,65 ± 0,6
5,62 ± 0,6
4,44 ± 0,4

Já no grupo alimentado com
ração ALCON REPTOLIFE ®, houve
um registro de óbito, logo no quarto mês de vida do filhote, durante
Tabela 1: Medidas, em centímetros, de cada grupo ao nascimento
e após 12 meses de experimento (G 1 - Alimentação Natural; G 2
a estação chuvosa, de temperatu- Ração flutuante para répteis aquáticos ALCON REPTOLIFE ®).
ras mais altas. Esse acontecimento
pode estar relacionado à aceitação relativa
do
alimento
comercial ou a competição intraAo final de 1 ano de experimento, a diferença entre as médias de todas as medidas dos específica por alimento dentro do grupo.
Grupos 1 e 2 apresentou-se consideravelmente
significativa, embora ainda não constatada estatisticamente. O Gráfico 1 mostra a evolução do
comprimento da carapaça ao longo do período
analisado neste trabalho.

A carne de peixe apresenta segundo FRANCO (1996), valores protéicos inadequados aos
répteis quando administrada isoladamente e diversos estudos de MOLINA (1989; 1991; 1997)
com quelônios apontam dificuldades na manutenção de filhotes de Phrynops geoffroanus com
uma dieta constituída por ração para
cães. O balanço de cálcio e fósforo é
equivalente ao necessário para répteis
(FRYE, 1973), contudo, o nível de proteína animal nas rações caninas não
é adequado para filhotes de quelônios
(MOLINA, 1989).

Deste modo, a análise das dietas aqui propostas e contrapostas aos
dados de literatura, mostra que durante o primeiro ano de vida de Phrynops
Gráfico 1: Evolução do comprimento da carapaça para cada grupo geoffroanus, a dieta composta por raao longo dos 12 meses de experimento (Grupo 1 - Alimentação ção flutuante para répteis aquáticos
natural; Grupo 2 - Ração Flutuante para Répteis Aquáticos ALCON (Grupo 2) mostrou-se mais adequada,
REPTOLIFE ®.
frente ao crescimento e sobrevivência
dos animais em cativeiro.
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C iclídeos A fricanos
Belos e exclusivos

A

família Cichlidae
é a mais numerosa entre
todas as famílias de peixes.
Apesar da grande diversidade, os Ciclídeos possuem algumas características em comum,
como o corpo comprimido lateralmente,
a presença de espinhos nas nadadeiras
dorsal e anal, além da ocorrência de dentes nas duas mandíbulas e na garganta.
Estão globalmente distribuídos,
sendo encontrados nas Américas, na
África, no sul da Índia, no Sri Lanka e
no Oriente Médio. Além da distribuição
natural, foram introduzidos em vários
outros países.
Dentre as espécies mais conhecidas estão aquelas que habitam o continente americano, como o Acará Disco
(Symphysodon aequifasciatus) e o Acará
Bandeira (Pterophyllum scalare). Os Ciclídeos Africanos, no entanto, tornaramse alvo da admiração e dedicação de
aquaristas de todo o mundo, por serem
os peixes de água doce que mais se aproximam dos coloridos peixes marinhos.

Ciclídeos Africanos
A maioria dos Ciclídeos Africanos é
endêmica, ou seja, somente encontrada
no respectivo lago de origem. Possuem
coloração exuberante e tamanhos variando de 2,5 até 80 cm. As cores e
formas também variam muito.
Lago Malawi
Conhecido pela sua diversidade, possui
uma grande variedade de Ciclídeos, entre
500 e 1000 espécies, a maioria ainda
não descrita.
Os Ciclídeos do Lago Malawi são divididos em dois grupos: Mbuna, que são os peixes
habitantes da parte rochosa do lago (zonas litorais) e Non-Mbuna, que são todos os que habitam o substrato arenoso que fica no restante
do lago. Os Mbuna são peixes menores, mais
ativos e agressivos. Os principais gêneros representantes deste grupo são: Pseudotropheus,
Melanochromis, Labidochromis, Cynotilapia e
Gephyrochromis. Os Non-Mbuna são maiores,
um pouco menos agressivos e possuem territórios mais espaçados entre si. Os gêneros mais
comuns são: Aulonocara e Haplochromis.
O pH encontrado no lago varia entre 7,5
e 8,5 dependendo das marés ou correntes presentes no local.
Lago Tanganica
É um lago milenar, o que possibilitou o
fato de inúmeros organismos terem se desenvolvido e evoluído em seu interior, tornando-se
únicos no mundo. Das mais de 200 espécies de
peixes nativos no lago, por volta de 176 só existem ali. Possui diversos habitats, como zonas rochosas, águas abertas, solos cobertos por conchas e zonas compostas por solos lamacentos.
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Os Ciclídeos encontrados neste lago são,
geralmente, bem menos agressivos que os encontrados no Lago Malawi. Os principais gêneros
são: Tropheus, Lamprologus, Neolamprologus e
Julidochromis.
O pH da água do Lago Tanganica varia
entre 8,5 e 9,2, com uma Dureza em Carbonatos
entre 16 e 19 odH. É um dos lagos de águas mais
claras do mundo.
Lago Vitória
O número de espécies neste
lago chega a mais de 500 e a grande maioria dos Ciclídeos endêmicos
deste lago pertencem ao gênero
Haplochromis. Estas inúmeras espécies
de Ciclídeos evoluíram a partir de um único
progenitor: Astoatilapia nubile. Todas, portanto, possuem algum grau de parentesco, mesmo
que distante.
Ciclídeos Africanos em aquários
Os aquários de Ciclídeos Africanos têm se
popularizado muito, graças à beleza e exclusividade de seus habitantes. Devido às características de seus lagos de origem, os aquários requerem alguns cuidados particulares para a correta
manutenção dos exemplares.
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Como a maioria das espécies é territorialista ou agressiva, os aquários costumam ter
ampla decoração rochosa, propiciando abrigo em tocas para todos os habitantes. Esta decoração pode ocupar uma boa parte do volume útil do
aquário, daí a recomendação de aquários
grandes, com volume total de até 200 litros.
O ideal é que, para cada espécie, seja mantido
apenas um macho com diversas fêmeas.
O substrato deve ser de conchas moídas,
areia de piscina, dolomita ou halimeda, para
ajuda a manter o pH alcalino. Essa característica
indica necessária atenção com níveis de amônia,
que torna-se muito mais tóxica em pHs elevados.
Este parâmetro deve ser monitorado freqüentemente com Labcon Test Amônia Tóxica. Um

bom sistema de filtragem, trocas parciais de
água e controle populacional ajudam a evitar a
ocorrência de níveis altos de amônia.
O pH de aquários de Ciclídeos Africanos deve ser mantido entre 7,6 e 8,5.
O monitoramento é feito com Labcon
Test pH Ciclídeos & Marinhos, que
possui uma faixa de mensuração mais alta que
os testes de pH tradicionais. A temperatura ideal
está em torno de 27 °C.
Estes peixes preferem águas
com alto teor de oxigênio dissolvido,
baixa concentração de CO2 e dureza
em carbonatos entre 8 e 10 odH. Estes
parâmetros devem ser medidos com Labcon
Test O2 Dissolvido e Labcon Test Dureza
em Carbonatos KH.

Para a alimentação de Ciclídeos Africanos
foram desenvolvidas rações específicas,
elaboradas com uma grande variedade de
ingredientes de qualidade, que atendem com
perfeição suas necessidades nutricionais. alcon
Gold Cichlids Flakes é uma ração floculada,
especial para Ciclídeos que se alimentam na
superfície. alcon Gold Cichlids Bits, foi
desenvolvida no formato de pequenos grânulos,
ideal para Ciclídeos pequenos
e médios que se alimentam
enquanto a comida vai afundando.
Já alcon Gold Cichlids Sticks é
apresentada em pequenos bastões
que satisfazem plenamente Ciclídeos
maiores.

Auratus (Melanochromis auratus)

Zebra (Pseudotropheus zebra)

Ciclídeo Limão (Neolamprologus leleupi)

Apesar de medir cerca de 10 cm, necessita de
espaços grandes para se manter um macho e
seu pequeno grupo de fêmeas. Aquários comunitários não são recomendados, já que os
machos costumam dominar todo o ambiente.
O substrato deve ser macio para que o Auratus
possa manter seu hábito escavador.

É um peixe agressivo, mas pode ser mantido com
outros Ciclídeos em um aquário que tenha um
bom volume de água e seja preparado com várias tocas. Podem chegar até 12 cm e possuem
hábitos alimentares onívoros, devendo ter como
base da alimentação a Spirulina, que é uma alga
unicelular presente em seu habitat natural.

São considerados Ciclídeos mais sociáveis e
dóceis, portanto não devem ser mantidos com
peixes muito agressivos. As populações podem
possuir colorações diferentes dependendo da região do lago. Alimentos como alcon Colours e
alcon Gold Spirulina Flakes podem realçar a
coloração amarela facilmente encontrada nesta
espécie.

Frontosa (Cyphotilapia frontosa)

Labidocromis Yellow (Labidochromis caeruleus)

Gorgeus Hap (Protomelas similis)

Conhecido como “Rei do Tanganica”, devido à
sua beleza e imponência, pode atingir até 35
cm. Os machos desenvolvem uma protuberância na cabeça e são extremamente agressivos,
especialmente com outros machos. Podem perder um pouco da agressividade se mantidos em
cardumes. Quando habitam aquários comunitários podem ficar isolados em algum refúgio.

É uma das espécies mais pacíficas, portanto
deve-se ter cuidado ao juntar com peixes muito
agressivos. Seu amarelo intenso, que proporciona grande destaque, faz com que seja muito
apreciado em todo o mundo. Podem atingir até
12 cm. Alimentos como alcon Colours e alcon Gold Spirulina Flakes ajudam a realçar
sua coloração vibrante.

Os machos são de um colorido intenso, o que
fica mais evidenciado na corte. A fêmea, por sua
vez, possui uma coloração acinzentada. Também são considerados Ciclídeos mais dóceis que
a média, podendo viver em cardumes de 6 ou
mais indivíduos. Podem crescer até aproximadamente 13 cm. Gostam de tocas no substrato.

11

Alcon News 11

12

