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Tanto a falta como o exces-
so de vitaminas acarretam pre-
juízos à saúde animal. No caso 
da vitamina A, o risco de hipervi-
taminose pode ser evitado admi-
nistrando compostos pró-vitamina 
A, como o β-caroteno. Dessa for-
ma, o β-caroteno será converti-
do em vitamina A apenas quando 
houver necessidade, o restante 
será armazenado nos tecidos. 

A Alcon utiliza nas suas for-
mulações ingredientes funcionais 
ricos em β-caroteno, tais como ce-
noura, agrião, alecrim e espirulina, 
além de carotenóides sintéticos, 
como a cantaxantina. 
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Pergunte ao especialista!

Alguns alimentos vão 
além da função nutri-

cional. Atuam de forma preven-
tiva, impedindo o desenvolvi-
mento de doenças, reforçando o 
sistema imunológico e otimizan-
do o metabolismo. Os alimentos 
que apresentam estas funções 
quando ingeridos em pequenas 
quantidades, são denominados 
Alimentos Funcionais. Continu-
ando a nossa série sobre estes 
alimentos promotores de saúde, 
descreveremos a atividade de al-
guns Carotenóides. 

Carotenóides são pigmen-
tos amplamente encontrados na 
natureza. São responsáveis pe-
las colorações amarela, laranja e 
vermelha, presentes em alguns 
vegetais e animais. Nos vegetais, 
são encontrados nas folhas, flo-
res, frutos e raízes. Apresentam 
uma função vital, pois captam a 
luz que será usada na fotossínte-
se, ou seja, auxiliam na obtenção 
de energia. Nos animais são en-
contrados armazenados nos teci-
dos e livres na corrente sanguí-
nea. Atuam como antioxidantes, 
neutralizando os radicais livres, 
que são responsáveis pela de-
generação de tecidos, inativação 
de enzimas, alterações no DNA e 
estruturas das membranas celu-
lares, estimulação de processos 
inflamatórios e alérgicos, aumen-
to dos níveis de LDL (colesterol 

ruim) no sangue e desenvolvimento de 
tumores. 

Os carotenóides são considerados 
nutrientes essenciais para os animais, 
pois não são sintetizados pelo próprio 
organismo, devendo ser ingeridos. Em 
organismos equilibrados, onde os radi-
cais livres já estão neutralizados, estes 
nutrientes serão armazenados nos teci-
dos, intensificando a coloração amare-
la, laranja e vermelha. A coloração das 
penas proveniente dos carotenóides di-
fere entre as espécies e os indivíduos 
de uma mesma espécie, sendo depen-
dente do estado nutricional e do meta-
bolismo de cada animal.

Os carotenóides são divididos 
em: precursores de vitamina A e não 
precursores de vitamina A. No primeiro 
grupo podemos citar como exemplo o 
β-caroteno, carotenóide que apresen-
ta maior poder de conversão e o mais 
abundante. Na natureza existem mais 
de 600 tipos de carotenóides, destes 
apenas 50 são precursores de vitamina 
A. Entre os não precursores de vitamina 
A encontram-se o licopeno e as xantofi-
las (luteínas e zeaxantinas), responsá-
veis pela coloração amarela das aves. 

Alimentos Funcionais
Mais do que Nutrição 

Carotenóides
A cada edição do Alcon 

News, publicaremos 
nesta seção algumas 

das dúvidas mais freqüentes 
que chegam ao nosso Serviço de 
Atendimento ao Consumidor. 

Para entrar em contato com 
nosso departamento técnico, es-
creva para: sac@labcon.com.br 
ou drfala@labcon.com.br. Es-
tamos sempre prontos para res-
ponder o seu questionamento.

Minha tartaruga aquática só 
come Alcon Gammarus. Como 
faço para que ela coma a ração 
Alcon ReptoLife? 

R: Sua preocupação é pro-
cedente, pois apesar de nutritivo 
e muito apreciado pelas tartaru-
gas aquáticas, o Gammarus não 
é um alimento completo. Ele deve 
ser entendido como um petisco, 
um complemento alimentar. Seu 
uso como única fonte de alimen-
to acarreta sérios problemas à 
saúde das tartarugas. A nutrição 
adequada desses animais ocorre 
quando a base é a ração balance-
ada Alcon ReptoLife.

Para realizar a transição do ali-
mento Alcon Gammarus para a ração 
Alcon ReptoLife, deve-se ter em men-
te que os répteis são animais resisten-
tes, que podem suportar muitos dias 
sem alimentação. É interessante deixar 
uns dois ou três dias sem alimentar a 
tartaruga, passando então a oferecer 
a ração Alcon ReptoLife Baby, que, 
por conter bastante Gammarus em sua 
composição, é bem atrativa. Após esta 
adaptação, pode ser oferecida Alcon 
ReptoLife, que é uma ração desenvol-
vida especificamente para tartarugas 
aquáticas adultas e deve ser utilizada 
como alimentação de manutenção.

Caso a resistência à ração ainda per-
sista, pode-se proceder a transição gradu-
al, ou seja, oferecer Alcon Gammarus e 
um pouco de Alcon ReptoLife Baby. Com 
o passar dos dias vai-se gradualmente 
diminuindo a proporção de Gammarus 
e aumentando a quantidade de ração. 
Assim o animal vai se acostumando aos 
poucos com o novo alimento.

O interesse pela ração também au-
menta com o uso do Labcon Reptovit. 
Esse polivitamínico, que complemen-
ta a dieta das tartarugas e estimula o 
seu apetite, é muito atrativo. O pro-
duto deve ser gotejado sobre a ração 
alguns minutos antes do fornecimen-
to. 

O pH da água do meu aquário está sem-
pre alcalino. Uso o Labcon Acid para 
corrigir, mas logo o pH está elevado 
novamente. O que fazer?

R: Quando a água do aquário pos-
sui esta forte tendência alcalinizante, é 
sinal que o aquário contém algum ma-
terial de formação calcária, em geral o 
tipo de substrato de fundo, pedras, ou 
principalmente conchas ou corais mari-
nhos. Alguns enfeites também podem 
promover esta alteração. Nestes casos 
somente a correção do pH, com o aci-
dificante, não resolve o problema. Es-
tes materiais, além de elevarem o pH, 
aumentam a dureza em carbonatos ou 
alcalinidade da água, que é responsável 
pela maior resistência em alterar o pH. 
Para confirmar esta tendência, é reco-
mendada a utilização do Labcon Test 
Dureza em Carbonatos KH.

Confirmada a alcalinidade eleva-
da, é necessário eliminar ou diminuir 
drasticamente a fonte alcalinizadora, e 
continuar monitorando o pH com bas-
tante frequência, até que se mostre 
mais estável e os testes possam ser 
feitos mais espaçadamente. Usar para 
isso o Labcon Test pH Tropical. Al-
guns troncos usados como enfeites, 
encontrados em lojas de aquários, têm 
efeito acidificante, e podem ser úteis 
nesta situação. 
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Por se tratarem de pei-
xes de magnífica beleza 

e com característica exótica bas-
tante acentuada, os Acarás Disco 
(Symphysodon aequifasciata) são 
normalmente muito cobiçados pela 
grande maioria dos aquaristas. De 
toda forma, há tempos vêm sen-
do considerados como peixes de 
difícil manutenção, que adoecem 
facilmente e possuem reprodução 
complicada. Por este motivo, a 
Alcon foi conversar com o senhor 
Antonio J. Bergamim, responsável 
pela loja Aquário do Brasil, em São 
Paulo, e grande conhecedor destes 
animais, para descobrir algumas 
dicas especiais que desmistificam 
a criação e manutenção desta es-
pécie belíssima.

Em relação ao espaço neces-
sário, como são peixes que crescem 
bastante (podem chegar a quinze 
centímetros), é importante ter um 
aquário de no mínimo cem litros 
de água, dependendo da quantida-
de de animais que será mantida. 
Existem criadores que sugerem 
quarenta litros para cada Dis-

Alcon Gold Disco Bits

O alimento Alcon Gold Disco Bits foi desenvolvido especialmente para alimentar Acarás 
Disco e Acarás Bandeira, entre outros Ciclídeos. Seus pequenos grânulos, que afun-
dam lentamente e favorecem a captura, apresentam ingredientes comuns à dieta natural 
destes peixes. Não contém corantes artificiais, o que representa mais saúde para os 
peixes e água mais cristalina. Seus atrativos grânulos MEP 200 Complex resultam de 
modernas técnicas biotecnológicas de nutrição, com os destaques: Prebiótico: Estimula 
a resposta imunológica, aumentando a resistência às doenças. Enzimas digestivas: Me-
lhoram a eficiência no aproveitamento dos nutrientes, com redução de resíduos. Aumen-
tam a energia metabolizável. Minerais orgânicos quelatados: Maior biodisponibilidade 
dos nutrientes minerais ao organismo dos peixes. Vitaminas estabilizadas, como a 

vitamina C protegida, reforçam as defesas, assim como o ácido graxo polinsaturado Ômega 3, proveniente dos 
componentes naturais do ambiente marinho.

Acará Disc
Dicas de Criação

co médio (em 
torno de nove 
centímetros). 
De acordo com 
Sr. Antonio, 
para aquários 
de reprodu-
ção, o aquário 
não deve ter 
nenhum subs-
trato de fun-
do, bem como 
plantas, o que 
facilita bas-
tante a higie-
nização. Em 
um aquário 

de manutenção, sem finalidade repro-
dutiva, pode ser utilizada areia fina e 
poucas plantas. É consenso que o pH 
se mantenha estável, e, desta forma, é 
essencial que estes “adendos” não mo-
difiquem as condições da água, já que 
os Discos são muito sensíveis a tais al-
terações.

Para a aeração, a água do aquá-
rio deve passar no mínimo três vezes 
por hora pelo filtro, sem que isto repre-

sente turbulência ao aquário, já que 
esta condição desfavorece a reprodu-
ção dos Discos. É importante também 
que a aeração seja realizada através 
de filtros de espuma, para uma maior 
proteção dos alevinos. Estes peixes 
necessitam de águas ácidas e moles, 
de forma que é recomendado que se 
mantenha o pH em 6,8 e a dureza da 
água (GH) em 3. A temperatura deve 
ficar entre 28 e 30 °C.

Os Acarás Disco atingem a ma-
turidade por volta dos dezoito meses 
de vida. Segundo Antonio Bergamim, 
é bastante difícil diferenciar o macho 
da fêmea, sendo recomendado, para a 
escolha das matrizes, a formação de 
grupos com 6 peixes ou mais. Os pa-
res se escolhem instintivamente, atra-
vés de típicos comportamentos de cor-
te, como tremer próximo ao parceiro 
ou nadar lado a lado. Depois de for-
mados, os casais devem ser separados 
dos demais, em aquários de reprodu-
ção.

O aquário para a reprodução 
deve conter água em condições idên-
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Casal de Discos com filhotes junto ao corpo.

ticas às do aquário anterior, para evi-
tar qualquer estresse aos peixes. Deve 
ser utilizado algum aparato para que a 
desova ocorra. Alguns criadores usam 
pedaços de telha apoiados no aquário, 
ou um vaso de barro invertido. As lojas 
de aquarismo possuem cones de barro 
fabricados especificamente para este 
fim. De acordo com Antonio Bergamim, 
é muito importante manter o aquário 
de reprodução com a melhor limpeza 
possível, sendo recomendada uma tro-
ca parcial de água diariamente, acom-
panhada de sifonagem de fundo. Este 
cuidado evita desequilíbrios na água e 
aparecimento de doenças oportunistas.

Enquanto a fêmea vai depositan-
do seus óvulos, o macho a segue fazen-
do a fertilização. Os dois passam a to-
mar conta dos ovos até a eclosão, que 
ocorre em aproximadamente setenta e 
duas horas. Após o nascimento, os mi-
núsculos peixinhos começam a aderir 
ao corpo dos pais, onde se alimentam 
de um muco produzido por eles. Se-
gundo Sr. Antonio, esta é uma peculia-
ridade desta espécie, onde os filhotes 
se alimentam deste modo até aproxi-
madamente dez dias de vida. 

A partir do 10° dia os filhotes co-
meçam a ser alimentados com náuplios 
de artêmia. Esta alimentação deve ser 
mantida até aproximadamente o 35° 
dia de vida, quando os alevinos devem 
ser separados dos pais e alimentados 
com náuplios de artêmia, artêmia, 

patê, e iniciam o aprendizado para a alimentação com ração.

Alguns detalhes particulares sobre a reprodução destes peixes ainda 
são mantidos em segredo por criadores mais experientes, mantendo o mis-
tério sobre a criação de Discos e aumentando as expectativas dos criadores 
iniciantes. No entanto, aquaristas dedicados, mesmo iniciando no hobby, 
podem ter êxito em suas experiências, desde que sejam pacientes, gostem 
de desafios e apreciem estes belíssimos peixes.
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Muda de Penas
Cuidados importantes

A substituição de todas as 
penas das aves é comum 

em determinada época do ano. É 
um processo natural de suas vidas, 
normalmente relacionado a fatores 
biológicos. Esta substituição ocorre 
para que a ave possa manter condi-
ções ótimas de vôo, com penas no-
vas e perfeitas. No dia a dia, é nor-
mal que, por algum motivo, alguma 
pena venha a cair. Quando isto ocor-
re, o organismo faz com que nasça 
outra em seu lugar. 

O período de troca de pluma-
gem, mais conhecido como “muda”, 
envolve uma série de processos 
que não são percebidos, como, por 
exemplo, a reorganização do apare-
lho reprodutivo. Durante a muda os 
machos “esfriam”, param de cantar 
e, na maioria das vezes, diminuem 

muito a sua movimentação na gaiola. Al-
gumas fêmeas não produzem óvulos, e os 
machos podem perder temporariamente 
a fertilidade. As penas devem cair natu-
ral e gradualmente, sem que todas caiam 
ao mesmo tempo, já que a ave necessi-
ta sempre de uma quantidade razoável 
de penas para manter-se aquecida e para 
voar. Se houver áreas de pele expostas, 
ou se a gaiola aparecer, de um dia para 
o outro, repleta de penas, é sinal de que 
há algo errado com a saúde do animal. 
De toda a forma, a muda de penas, ainda 
que seja gradual, debilita muito as aves. 
Por este motivo, os cuidados devem ser 
redobrados. Atenção às mudanças bruscas 
de temperatura e correntes de ar, além de 
cuidados com a suplementação de vitami-
nas, aminoácidos e minerais. 

Temperaturas mais elevadas po-
dem favorecer mudas mais rápidas e, por 

este motivo, muitos criadores encapam as 
gaiolas no intuito de manter as aves mais 
protegidas de eventuais mudanças na tem-
peratura. É importante, no entanto, ter 
cuidado para que uma ventilação mínima 
saudável seja mantida, já que a amônia, 
proveniente dos excrementos, pode causar 
intoxicações nas aves, quando em ambien-
tes muito abafados.  

A muda ocorre, em geral, após o pe-
ríodo reprodutivo. No Brasil, para a maio-
ria das aves, isto acontece entre janeiro e 
março. Sabe-se, no entanto, que fatores 
como temperatura, umidade relativa do 
ar, e aspectos comportamentais podem in-
fluenciar a entrada da ave em muda. Na 
natureza, o período de troca de plumagem 
pode durar em torno de quatro meses. 
Quando as aves são mantidas em gaiolas, 
no entanto, normalmente em dois meses a 
muda já está completa.

A diversificação alimentar e a suplementação são essenciais para que a muda ocorra por completo e para que os pás-
saros saiam desse período saudáveis e com vigor. O estado nutricional da ave ao iniciar o período de muda também é muito 
importante. Para garantir a nutrição ideal dos pássaros no período de manutenção, utilize as rações da linha Alcon Club.

Além de figurarem como alimentos de alto valor nutricional e 
serem enriquecidas com um perfeito balanceamento de vitaminas e 
minerais, as Farinhadas Alcon Club possuem componentes naturais 
prebióticos e probióticos, que favorecem o desenvolvimento da flora 
intestinal benéfica e inibem o desenvolvimento de microrganismos pa-
togênicos, prevenindo infecções intestinais.

Os aminoácidos são a base de formação das proteínas e, portanto, considerados 
os nutrientes de maior importância na nutrição animal. Labcon Club Revitalizante 
fornece todos os aminoácidos essenciais, que são aqueles não sintetizados pelo próprio 
organismo do pássaro. O adequado balanço de aminoácidos, associado com as vitaminas 
e o açúcar de rápida assimilação, fonte energética, promove um excelente 
efeito revitalizante. É indicado para pássaros submetidos ao estresse do 
manejo ou em período de convalescença ou muda de penas. 

Labcon Club Polivitamínico é um suplemento de 
vitaminas adequadamente balanceado para as necessidades 
dos pássaros. Especialmente indicado para os períodos de reprodução e 
muda de penas ou durante o tratamento de doenças e períodos de 
convalescença. Aumenta a resistência às doenças e favorece o bem estar dos pássaros. 
Possui aroma e sabor agradáveis, o que lhe confere grande aceitação. 
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Chegando a medir 3,5 me-
tros de altura e até 6 metros de 
comprimento, os elefantes são os 
maiores animais terrestres viven-
tes. Estes mamíferos herbívoros 
podem ingerir diariamente entre 
70 e 150 quilos de frutas, folhas de 
árvores, gramíneas e ervas. Devi-
do ao seu grande tamanho, quase 
não possuem predadores, podendo 
viver 70 anos ou mais. Os machos 
adultos podem levantar, em mé-
dia, 270 quilos. 

Os elefantes atingem a pu-
berdade por volta dos 13 anos e 
terão seu primeiro filhote aos 15. 
A fêmea costuma ter um filhote a 
cada gestação. Raramente existem 
casos de gêmeos. Os bebês elefan-
tes ficam no útero das mães por 
22 meses, a mais longa gestação 
entre os animais. 

A família elefante é regida 
pela fêmea mais velha da mana-
da, e geralmente é composta por 
suas filhas fêmeas e seus filhotes. 
Grupos familiares de 12 a 20 in-
divíduos são bastante comuns e 
podem se dividir dependendo da 
quantidade de comida disponível, 
do tamanho da família e de como 
estão os relacionamentos no gru-
po. Quando a matriarca morre, 
uma das filhas mais velhas toma 
seu lugar. Os machos adolescen-
tes costumam  viver em peque-
nos bandos, enquanto os machos 

adultos vivem isolados, encontrando-se 
com as fêmeas apenas na época de re-
produção.

O cérebro de um elefante é maior 
que o de qualquer outro animal terres-
tre, o que o possibilita estar entre os 
animais mais inteligentes do mundo. 
Estudos descobriram que as fêmeas 
mais velhas apresentam sinais de su-
perioriedade da memória, alertando o 
grupo quando surge algum perigo ou 
quando reconhecem um local antigo 

de pastagem. A re-
gião olfativa é a par-
te mais desenvolvida 
do cérebro de um 
elefante, o que os 
ajuda a permanece-
rem juntos, sendo a 
urina um guia para o 
olfato.

Os cientistas 
consideram a trom-
ba como um impor-
tante órgão explo-
ratório, já que é a 
parte mais sensível 
do corpo dos ele-
fantes. Além disso, 
ao primeiro sinal 
de perigo, eles uti-

lizam a tromba para cheirar possíveis 
causas de ameaças. Também podem 
explorar fontes alimentares e verificar 
se as fêmeas estão sexualmente recep-
tivas.

Muitas pessoas acreditam que es-
tes animais utilizem as trombas para 
beber água, no en-
tanto eles apenas 
as usam como fer-
ramenta para levar 
a água até a boca. 
As trombas são utili-
zadas também para 
coçar o corpo, ame-
açar inimigos e ati-
rar objetos. Além 
disso, os elefantes, 
como excelente na-
dadores que são, 
utilizam as trombas 
para respirar quan-
do nadam, deixando 
todo o resto do cor-
po submerso.

Os elefantes são animais 
sensíveis. Choram, brincam e 
riem. Quando um filhote reclama, 
toda a família volta para tocá-lo e 
acariciá-lo. Possuem cerimônias 
para cumprimentar companheiros 
que estiveram ausentes por al-
gum tempo e retornam ao grupo. 
Sofrem com a perda de um bebê 
recém-nascido, um membro da 
família e, em muito casos, outros 
elefantes.

Atualmente, existem três es-
pécies de elefantes, uma asiática 
(Elephas maximus) e duas africa-
nas: o da savana (Loxodonta afri-
cana) e o da floresta (Loxodonta 
cyclotis). Estes animais possuem 
um papel essencial nos ecossiste-
mas dos quais fazem parte, sen-
do de extrema importância para 
a sobrevivência de uma série de 
espécies. Podem fornecer água 
para outros animais ao cavarem 
buracos próximos a leitos de rio 
secos, em busca de sua própria 
água. São importantes dipersores 
de sementes e auxiliam na caça 
de muitos animais por assustarem 
pequenos répteis, anfíbios e inse-
tos, enquanto se deslocam. Além 
de seu importante papel ecológico, 
os elefantes são animais magnífi-
cos, sensíveis e inteligentes, que 
ainda têm muito a ensinar ao ho-
mem sobre fraternidade e solida-
riedade.

Elefante
Inteligência emocional a toda prova
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Se você ainda não recebe gratuitamente o Alcon News em seu 
endereço, basta preencher o cupom abaixo e enviar para:

Ind. e Com. de Alimentos Desidratados Alcon Ltda.
Cx. Postal 24 - Camboriú - SC - 88340-000

1. Possuo uma bolsa de ar na cabeça que amortece o impacto das batidas contra os 
troncos, pois dou mais de cem bicadas por minuto em uma árvore. Tenho penas coloridas 
e uma crista vermelha na cabeça. 

2. Sou um réptil carnívoro. Posso pesar até 300 quilos e atingir 5 metros de compri-
mento. Meu focinho é comprido e possuo entre 70 e 80 dentes. 

3. Sou um mamífero pequenino, com pelagem macia e nariz pontudo. Meu rabo é 
comprido e fino, meus olhos e orelhas são arredondados. Meus dentes crescem incessan-
temente, por isso tenho que estar roendo algo o tempo todo. Sou muito limpinho, fico me 
lambendo como os gatos e quando termino de comer limpo as minhas patinhas e as passo 
na cara e nos bigodes. 

4. Sou um felino e vivo nas savanas na África. Sou o mais rápido de todos os animais 
terrestres. Consigo atingir a velocidade de 120 km/h, mas corro só distâncias pequenas, 
aproximadamente 400 metros de cada vez. 

5. Sou uma ave, mas meu corpo sofreu varias adaptações para que eu possa nadar 
grandes distâncias. Minhas asas são atrofiadas e minhas penas são impermeabilizadas 
através da secreção de óleos.

6. Sou o único mamífero capaz de voar. Contribuo para o equilíbrio do meio ambien-
te, pois sou um excelente polinizador e dispersor de sementes. Controlo as populações de 
insetos, pois em alguns minutos de vôo posso ingerir mais de duzentos.

(Forca - Respostas: 1. Pica Pau; 2. Jacaré; 3. Camundongo;
 4. Guepardo; 5. Pinguim; 6. Morcego.)

1. Forca
2. Para Colorir

1. __ __ __ __    __ __ __

2. __ __ __ __ __ __

3. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

4. __ __ __ __ __ __ __ __

5. __ __ __ __ __ __ __

6. __ __ __ __ __ __ __

Sugestão


