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Está ocorrendo muita formação 
de algas em meu aquário. O que há de 
errado? O que devo fazer?

R: Uma pequena formação de algas 
no aquário é comum e pode até indicar 
uma boa condição de água, porém o 
excesso é prejudicial e deve ser evitado 
ou combatido. A formação excessiva de 
algas está diretamente ligada à iluminação, 
tanto natural como artificial. O aquário 
não deve receber luz solar direta, e a 
iluminação deve ser feita com lâmpadas 
específicas para uso em aquários. O 
tempo de luz acesa deve variar entre 8 
e 12 horas, conforme a claridade natural 
do ambiente. Geralmente o acúmulo de 
matéria orgânica em aquários montados 
há mais tempo colabora para a formação 
de algas.

Indicamos o uso do produto 
Labcon Anti Algas, um algicida não 
tóxico que atua na prevenção e combate 
à formação de algas indesejáveis em 
aquários. Age também na melhoria da 
qualidade da água, tornando-a cristalina 
e inodora. Este produto pode ser usado 
em aplicações semanais preventivas ou 

em doses de ataque, em casos extremos, quando a 
água encontra-se verde.

Labcon Anti Algas 
deve ser sempre utilizado 
associado ao floculador 
Labcon Cristal, que 
promove a aglutinação das 
partículas em suspensão, 
facilitando a captação pelo 
sistema de filtragem.

Com que frequência devo verificar a 
qualidade da água de meu aquário?

R: Alterações na qualidade da água 
costumam ser ignoradas por alguns aquaristas, 
o que é lastimável, pois muitos peixes acabam 
morrendo em decorrência desta falta de 
cuidado. Mudanças na química da água podem 
ocasionar estresse aos animais que ali vivem, 
com prejuízos para a saúde destes organismos.

Os principais parâmetros de qualidade 
da água, como pH, amônia e nitrito, devem 
ser monitorados semanalmente. Assim é 
possível ter um bom controle sobre eventuais 
mudanças, já que o excesso de compostos 
nitrogenados e alterações significativas de pH 
são extremamente prejudiciais aos peixes. 

O oxigênio dissolvido na água deve ser 
medido a cada 15 dias se os outros parâmetros 

estiverem dentro da normalidade.  A 
alcalinidade, ou dureza em carbonatos, deve 
ser conferida também a cada 15 dias ou a 
cada troca parcial, garantindo assim um 
melhor controle e um pH mais estável.

A temperatura deve ser mantida 
constante com o auxílio de um termostato e 
aferida com um termômetro.



3

Alcon News 16

Minerais Orgânicos Quelatados

Alimentos Funcionais

Microminerais

Cromo 
Cobalto 

Cobre
Flúor 
Iodo
Ferro

Manganês 
Molibdênio

Selênio
Vanádio 

Zinco
Enxofre

Cloro

Cálcio
Fósforo

Magnésio
Potássio

Sódio

Macrominerais

Alguns alimentos vão além 
da função nutricional. Atuam de 
forma preventiva, impedindo o 
desenvolvimento de doenças, 
reforçando o sistema imunológico 
e otimizando o metabolismo. 
Os alimentos que apresentam 
estas funções, quando ingeridos 
em pequenas quantidades, 
são denominados Alimentos 
Funcionais. Continuando nossa 
série sobre os nutrientes 
promotores de saúde, falaremos 
sobre os minerais.

Os minerais são substâncias 
de origem inorgânica, que 
apresentam funções fundamentais 
para a manutenção da vida, 
pois estão envolvidos em quase 
todas as vias metabólicas do 
organismo animal. Eles compõem 
aproximadamente 4 % da matéria 
corporal da maioria dos animais. 

O organismo não consegue 
sintetizar os minerais, sendo 
essencial a sua ingestão. Alguns 
minerais são requeridos em 
grande quantidade, por serem 
os principais constituintes dos 
tecidos duros (ossos, bicos, 
escamas, unhas, pêlos), e por 
participarem na manutenção 
do ritmo cardíaco, na contração 
muscular, na transmissão de 
mensagens entre os neurônios 
e no equilíbrio ácido básico nas 
células. Estes são classificados 
como macrominerais. Outros 
são requeridos em quantidades 
ínfimas, mas nem por isso são 
menos importantes. Apresentam 
papel fundamental no controle 

do metabolismo, ativam enzimas e 
hormônios, regulam a atividade celular 
e ativam o sistema imunológico. São os 
chamados microminerais. 

Para animais mantidos em 
cativeiro, a escolha dos alimentos 
e o equilíbrio da dieta ficam sob 
responsabilidade dos tratadores. 
Fornecer a proporção correta de 
proteína, gordura e fibra é uma 
tarefa delicada quando a base da 

dieta não é a ração balanceada, mas 
sim misturas de sementes, carnes, 
patês e outras dietas caseiras. Não 
podemos esquecer das vitaminas e dos 
minerais, onde tanto a carência quanto 
o excesso trazem prejuízo à saúde 
animal. Outro ponto é a qualidade 
dos nutrientes disponibilizados, pois 
nem todos conseguem ser absorvidos. 
Podemos correr o risco de oferecer um 
suplemento em que os minerais sejam 
completamente eliminados pelas fezes. 

A absorção dos minerais ocorre 
no intestino, e normalmente depende 
da ligação destes com uma molécula 
orgânica, sejam proteínas, carboidratos 
ou aminoácidos. Nem sempre o pH do 
intestino favorece esta ligação. Além 
disso, algumas substâncias e outros 
minerais podem inibir a absorção destes 
elementos. Os minerais são facilmente 
absorvidos quando são oferecidos já 
ligados às moléculas orgânicas. São 
denominados Minerais Orgânicos 
Quelatados. 

A Alcon se preocupa com a saúde 
e bem estar dos animais, desta forma 
utiliza Minerais Orgânicos Quelatados 
nas suas rações e suplementos. Todos os 
produtos são desenvolvidos com muito 
critério, para oferecer a quantidade 

correta de cada nutriente, evitando 
carências e excessos. Ao utilizar as 
rações Alcon como base da dieta, a 
nutrição completa dos seus animais 
está garantida. Com uma dieta 
equilibrada, o sistema imunológico 
será fortalecido e os patógenos 
serão rapidamente neutralizados, 
diminuindo a incidência de doenças. 
Seus animais ficarão cada dia mais 
belos e saudáveis.
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Crescimento comparado de Trachemys scripta
elegans (Reptilia – Testudines – Emydidae)

em cativeiro utilizando duas fontes alimentares.
Aline Moser Nunes Coelho – Bióloga, Mestre em Zoologia – Alcon 

Caroline Fernandes da Silva – Bióloga, Mestre em Aquicultura – Alcon 

Figura 1. Medidas corpóreas de Trachemys scripta elegans - 
Comprimento e largura da carapaça.

Fotos: Aline M. Nunes Coelho.

Foto: Aline M. Nunes Coelho.
amarelo com padrões variados 
de manchas pares, enquanto a 
cabeça, membros e cauda pos-
suem listras irregulares e finas 
de coloração amarelada sobre 
um fundo verde (Highfield, 
1996). Machos possuem garras 
maiores e mais curvadas do que 
as fêmeas e as utilizam duran-
te a corte e cópula (Conant & 
Collins, 1991).

Estes animais costumam 
viver em diversos ambientes 

de água doce, como 
lagos, córregos, pântano e 
rios (Ernst, et al., 1994) e 
por terem hábito diurno, são 
observadas freqüentemente 
expostas ao sol. As tartaru-
gas semi-aquáticas, em espe-
cial as Tartarugas de Orelha 
Vermelha, já foram os répteis 
mais populares do Mercado 
Pet, sendo estimadas de 5 a 10 
milhões de tartarugas comer-
cializadas no Mundo. 

A espécie é nativa do 
sul dos Estados Unidos, po-
rém hoje tem ampla distri-
buição geográfica, atribuída 
a fugas acidentais ou solturas 
intencionais. Como resulta-
do, as Tartarugas de Orelha 
Vermelha estão presentes em 
diversas regiões dos Estados 
Unidos e muitos países 
do globo (Ernst, et al., 
1994). 

Estudos sobre 
a dieta de Trache-
mys scripta elegans 

As Tartarugas de Orelha Vermelha 
(Trachemys scripta elegans) são répteis 
semi-aquáticos pertencentes à família 
Emydidae. Seu nome comum é prove-
niente das manchas avermelhadas loca-
lizadas de cada lado da cabeça, o que a 
distingue das outras espécies de tartaru-
gas semi-aquáticas. As fêmeas podem 
atingir 33 cm de comprimento, enquanto 
os machos chegam até 25 cm. Sua cara-
paça é oval e achatada e possui colora-
ção de fundo verde-escura com manchas 
irregulares que variam do verde claro ao 
escuro. O plastrão (carapaça inferior) é 

em ambiente natural têm demonstrado 
que sua composição básica é de peixes, 
crustáceos, girinos, moluscos, além de 
matéria vegetal (Highfield, 2000). Há 
uma variação na quantidade dos itens de 
acordo com o estágio de vida dos ani-
mais (Wilke, 1979). Em cativeiro, como 
animal de estimação, são alimentados 
com rações específicas para répteis semi-
aquáticos, além de crustáceos desidrata-
dos, como o Gammarus lacustris (Alcon 
Gammarus, por exemplo). As rações 
balanceadas (Alcon ReptoLife e Alcon 
ReptoLife Baby, por exemplo) são ali-
mentos completos, com propósito de ga-
rantir totalmente as necessidades nutri-
cionais destas tartarugas. Apesar de seu  
alto valor 
nutricional, 
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Figura 2. Variação das médias referentes 
aos dados biométricos (peso, comprimento e lar-
gura da carapaça de Trachemys scripta elegans) 
dos grupos alimentados exclusivamente com       
Alcon ReptoLife Baby ou Alcon Gammarus,     
durante os 6 primeiros meses de vida.
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Foto: Gerson Carlos Santos Filho. Nos dois primeiros me-
ses, os dois grupos apresen-
taram um crescimento inicial 
semelhante em todas as medi-
das tomadas. A partir do tercei-
ro mês os dados biométricos 
(peso, comprimento e largu-
ra da carapaça) começaram a 
apresentar diferenças estatísti-
cas significativas, que aumen-
taram nos meses subsequentes 
(Figura 2). 

Os animais alimentados 
exclusivamente com Alcon ReptoLife 
Baby, além de um maior crescimento, 
apresentaram-se mais ativos, com cores 
vivas e brilhantes. Em contrapartida, os 

animais alimentados exclusivamente com 
Alcon Gammarus manifestaram colora-
ção mais amarelada, o que pode ser um 
indicativo de desequilíbrio nutricional. 
Em trabalho semelhante, Serapicos (2006) 
comparou o crescimento de dois grupos de 
Cágados-de-Barbicha, Phrynops geoffro-
anus, alimentados exclusivamente com a 
ração Alcon ReptoLife ou exclusivamen-
te com peixes. A dieta com ração, quando 
comparada à dieta exclusiva de peixes, 
foi a mais bem aceita e proporcionou um 
maior crescimento dos animais. 

Os resultados obtidos neste estudo 
sugerem que a alimentação com ração 
balanceada proporciona um crescimento 
mais saudável e equilibrado de Trachemys 
scripta elegans, ressaltando as recomen-
dações de utilização de crustáceos desi-
dratados e outros tipos de “treats”, apenas 
como petisco e não como base da alimen-
tação destes répteis. 

    Referências Bibliográficas:
    Conant, R. & Collins, J.T. 1991. Peterson 
Field Guides: Reptiles and Amphibians of Eas-
tern/Central North America. Boston, MA. Hou-
ghton Mifflin Co.  
    Ernst, C.H., Lovich, J.E., Barbour, R.W. 1994. 
Turtles of the United States and Canada. Wa-
shington, D.C. Smithsonian Institution Press.
    Highfield, A.C. 1996. Encyclopedia of Kee-
ping and Breeding Tortoises and Freshwater Tur-
tles. London. Carapace Press.
   Highfield, A.C. 2000. The Tortoise and Turtle 
Feeding Manual. London. Carapace    Press.
   Serapicos, E. 2006. Avaliação do Crescimen-
to de Phrynops geoffroanus (Schweigger, 1812) 
em cativeiro (Reptilia - Testudines - Chelidae). 
Dissertação de Mestrado - Universidade de Santo 
Amaro.
   Wilke, H. 1979. Turtles. Munich, West Ger-
many. Grafe & Unzer Gmbh.

o Gammarus lacustris não apresenta 
o equilíbrio das rações balanceadas, 
daí a recomendação de ser utilizado 
apenas como uma complementação da 
dieta ou como um “petisco”. Devido 
à sua alta atratividade e aceitação por 
estes répteis, muitos donos optam por 
alimentar suas tartarugas apenas com 
o crustáceo desidratado, ao invés de 
manter a dieta baseada na ração balan-
ceada.

Diante da problemática da ali-
mentação utilizada para répteis semi-
aquáticos, especialmente os manti-
dos como animais de estimação, o 
objetivo deste estudo foi comparar o 
crescimento durante 6 meses de uma 
ninhada de 20 filhotes de Trachemys 
scripta elegans mantida no Centro de 
Pesquisas Alcon, submetida a dois ti-
pos diferentes de dieta: alimentação 
com crustáceos desidratados Alcon 
Gammarus e alimentação com ração 
flutuante para filhotes de répteis aquá-
ticos Alcon ReptoLife Baby.

Os dois 
grupos foram 
compostos de 
maneira aleatória 
logo após o nas-
cimento e manti-
dos nas mesmas 
condições de ma-
nejo, temperatu-

ra, umidade, fotoperíodo e densidade 
ocupacional. Os dados biométricos de 
cada indivíduo foram tomados sema-
nalmente (Figura 1) e posteriormente 
submetidos à análise estatística atra-
vés do Teste t-student. 
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Desta forma, assim que chegarmos das férias, é importante:

Fazer uma limpeza externa nos vidros, removendo as algas aderidas. Se hou-
ver formação excessiva de algas também na água e decorações, é importante 
usar o Labcon Anti Algas.

Realizar uma sifonagem no fundo do aquário, eliminando o excesso de matéria 
orgânica retido nas pedrinhas. A água retirada deve ser trocada por água nova 
previamente tratada com  Labcon Protect Plus. Se houver filtros mecânicos, es-
tes também devem ter seus elementos filtrantes limpos ou trocados, se houver 
necessidade.

As plantas ou folhas mortas devem ser retiradas. Se houver plantas maiores do 
que o desejado, estas devem ser podadas.

Os principais parâmetros de qualidade da água (pH, amônia e nitrito) devem ser 
testados, realizando-se as devidas correções, se necessárias.

A alimentação tradicional com as rações de costume deve ser retomada, obser-
vando-se o estado da ração que ficou guardada. Se estas apresentarem cheiro ou 
aparência estranha, devem ser descartadas. Vale lembrar que o prazo de validade 
indicado no pote da ração refere-se à embalagem lacrada. Após aberta a embala-
gem a ração está sujeita a uma série de interferências externas, como umidade do 
ar e manipulação inadequada.

As características físicas gerais dos peixes, bem como seu comportamento, de-
vem ser observados com atenção, a fim de detectar quaisquer sinais de doenças 
ou ferimentos que necessitem de tratamento.

Retomando a rotina dos aquários

Fim de Férias

o aquário não 
tem pH estável 
e próximo do 
neutro (7,0), o                            
tempo de dura-                     
ção dos alimen-
tadores tende a 
ser bem diferente 
do esperado, po-
dendo ocorrer 
falta de comida 
e excesso de nutrientes na água, criando 
um ambiente ideal para a formação de 
algas e compostos nitrogenados. Estas 
alterações na qualidade da água, como 
não estão sendo monitoradas, podem se 
tornar extremamente perigosas.

É comum também que a iluminação 

do aquário seja prejudicada durante 
a ausência do dono. Se for mantida 
permanentemente ligada, pode ocorrer 
formação de algas. Se ficar desligada, 
as plantas são prejudicadas e os peixes 
tendem a alimentar-se menos. 

As aulas recomeçaram e com elas 
toda a rotina que havia sido 

abandonada no final do ano passado. 
Com as férias escolares, muitas famílias 
aproveitam para viajar, passear e curtir 
o verão da melhor forma possível. Até 
mesmo para os maiores apreciadores do 
hobby, é a época do ano em que os aquários 
acabam ficando meio esquecidos. Agora 
é hora de voltar à rotina e acompanhar 
novamente o funcionamento dos 
aquários, com atenção redobrada aos 
possíveis desequilíbrios.

Como já sabemos, é perfeitamente 
possível que um aquário se mantenha em 
funcionamento sem a necessidade de ser 
acompanhado diariamente, mas nessas 
condições, a qualidade da água pode 
acabar saindo dos padrões ideais. 

Algumas vezes, nossos peixes ficam 
sob os cuidados de pessoas que não 
conhecem a rotina de um aquário e acabam 
por cometer falhas, como alimentar 
excessivamente os peixes, favorecendo 
sobras e excesso de nutrientes. Como 
conseqüência, a qualidade da água fica 
comprometida. Os alimentadores Alcon 
Holiday e Alcon Weekend são muito 
úteis para essa necessidade. Porém, se 



A Imponente Solitária:
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A imponente Panthera onca, mais 
conhecida como Onça Pintada, é o maior 
felino do continente americano. Dotada 
de um corpo robusto e musculoso, pode 
pesar até 130 kg e medir 2,4 metros de 
comprimento. Sua pelagem é caracterizada 
por manchas pretas de diferentes tamanhos, 
em forma de rosetas, que são consideradas 
as “impressões digitais” destes animais. 
Mesmo nas Onças Pretas, que são da mesma 
espécie Panthera onca, as rosetas podem ser 
facilmente identificadas. Nessa variedade há 
uma produção excessiva de melanina, o que 
acarreta no escurecimento da coloração de 
fundo da pelagem. 

Solitária, a Onça Pintada interage com 
outros indivíduos da espécie apenas no 
período reprodutivo. As fêmeas atingem a 
maturidade sexual com aproximadamente 
dois anos, e normalmente tem a primeira cria 
aos três anos. Os machos, por sua vez, estão 
sexualmente maduros com cerca de três anos 
de idade, quando começam a ser atraídos pelo 
odor e vocalização das fêmeas. O tempo de 
gestação varia entre 93 e 105 dias, podendo 
nascer de um a quatro filhotes por ninhada. 
Os filhotes recém nascidos pesam de 700 a 
900 g e abrem os olhos entre o 7° e o 13° 
dia de vida. As fêmeas, muito amorosas, 
apresentam um forte instinto maternal, 
amamentam os filhotes até o sexto mês e 
cuidam da sua prole até aproximadamente os 
dois anos.

Territorialista, cada Onça demarca seu 
território, de até 80 km², através das fezes, 
urina e arranhões nas árvores. Exímia 
caçadora, é muito cautelosa e movimenta-se     
silenciosamente para surpreender a presa. 
Por este comportamento, recebeu o nome de 
“Jaguar”, em tupi, que significa “aquele que 

mata com um salto”. Normalmente preferem 
caçar os animais doentes e mais velhos da 
população, pela facilidade de captura. Ao 
poupar os indivíduos sadios e ativos, regulam 
o tamanho das populações de suas presas e 
cooperam indiretamente com a perpetuação 
daquelas espécies.  

Para manter seu corpo forte e robusto, uma 
onça adulta necessita de no mínimo 2 kg de 
alimento por dia. Ela caça exclusivamente 
em seu território, onde suas principais presas 
são queixadas, capivaras e jacarés. Atacam 
o gado e outros animais de criação apenas 
quando seu território é invadido. Muitos 
fazendeiros, sem entender e respeitar o meio 
ambiente, vêem como um deliberado ataque 
a busca destes felinos por alimento. Assim, 
acabam por caçá-los sem piedade. Graças a 
crescente invasão das fazendas às florestas 
neotropicais, o habitat original das onças 
diminuiu em mais de 50 %, mesma proporção 
em que diminuiu o número de indivíduos 
desta espécie. Em 2003, a Onça Pintada foi 
classificada pelo IBAMA como ameaçada de 
extinção. 

Historicamente a Onça Pintada ocorria 
em 21 países do continente americano. Em 
dois deles, Uruguai e El Salvador, ela já foi 
extinta. Na Bolívia, a caça ainda é permitida. 
No Equador e na Guiana não existe nenhuma 
proteção legal para a espécie. Nos outros 16 
países, incluindo o Brasil, ela é legalmente 
protegida. Atualmente a Amazônia é o maior 
refúgio deste magnífico felino. A destruição 
da floresta está diretamente ligada à extinção 
desta e de outras espécies. 

Opte sempre por atitudes sustentáveis, 
que ajudem a preservar os recursos naturais. 
Preserve o meio ambiente, preserve a vida!

Espécie Ameaçada 
de Extinção

Grimpeirinho

Nome Popular:
Grimpeirinho

Ordem:
Passeriformes

Família:
Furnariidae

Nome Científico:
Leptasthernura setaria 

Habitat:
Vive nas florestas de araucária nos 
domínios da Mata Atlântica. Ocorre 
nos estados de Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul.

Alimentação:
Alimenta-se de pequenos insetos, 
aranhas, lagartas e pequenas lagartixas.

Hábitos:
Possui 19 cm. Pode ser observado 
tanto dentro da mata como em árvores 
isoladas, saltando nas posições 
mais variadas por entre as grimpas 
do Pinheiro-do-Paraná (Araucaria 
angustifolia) a procura de alimento.  
Seu ninho é esférico, construído com 
material vegetal em árvores altas.  

Bibliografia Consultada:
Sick, H (1997) Ornitologia Brasileira. 
Edição revista e ampliada. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira.

Sigrist, T (2005) Aves do Brasil Uma 
Visão Artística. São Paulo.

Ilustração e texto:
Eduardo Parentoni Brettas
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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

O que o Betta está dizendo?

Quais objetos não fazem parte dos oceanos? 

     Sou muito                 – a + itorialista.                 – cha + sigo retirar o                     – vo + xigênio 

da at +                  – ca + fera que fica sobre a                      . Por este motivo o meu                  . 

não precisa de oxigenadores de                     . 

    Não                      – ilo + eça de trocar metade da                       do meu                   uma vez por semana.  Ap +                       .                    

– bélula + que Labcon Protect Plus na                      que será utilizada.                  – caco + ntenha o pH sempre entre 6,8 

e 7,2 e os níveis de amônia e nitrito                 – bra + rados. Estes compostos me su +               + m e podem até me                                                                        

.               – pico + var à morte. 

    A +               – ce + ro                         – ta + r Alcon Mini Betta e Alcon Betta Mix.

O que o Betta está dizendo?
Sou muito territorialista. Consigo retirar o oxigênio da atmosfera que fica sobre a água. Por este motivo o meu aquário não precisa de oxigenadores de água. Não esqueça de tro-
car metade da água do meu aquário uma vez por semana.  Aplique Labcon Protect Plus na água que será utilizada. Mantenha o pH sempre entre 6,8 e 7,2 e os níveis de amônia e 
nitrito zerados. Estes compostos me sufocam e podem até me levar à morte. Adoro comer Alcon Mini Betta e Alcon Betta Mix. 


