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Nesta seção são publicadas algumas das dúvidas mais frequentes
que chegam ao Serviço de Atendimento ao Consumidor Alcon Pet.
Para entrar em contato com nosso departamento técnico, acesse a
página de atendimento em nosso site www.alconpet.com.br. Estamos
sempre prontos para responder o seu questionamento.
No inverno minha tartaruga
fica muito tempo parada e
praticamente não come. O
que pode ser?

Alcon Club Top Life e Alcon Club
Super Top Life podem ser utilizadas
como dietas de manutenção? Qual é
a diferença entre elas?

A temperatura corporal das
tartarugas, jabutis e outros
répteis varia de acordo com a
temperatura do ambiente. Por
esse
motivo
são conhecidos
como animais
de sangue frio.
A temperatura é
responsável por
ativar e manter
as funções vitais
do organismo:
respiração,
batimento
cardíaco
e
metabolismo em geral. Sendo
assim,
a
diminuição
das
atividades destes animais vai
ser proporcional à queda na
temperatura. Em
períodos
frios,
eles entram em
um estado de
sonolência
e
inatividade, onde
as funções vitais
são reduzidas ao
necessário para
sobrevivência.
Em
períodos
quentes,
as
funções vitais são otimizadas,
consequentemente os animais
se movimentam e comem mais.

Estas
rações
são
alimentos
altamente
protéicos, desenvolvidas
para serem utilizadas
associadas
à
dieta
de manutenção nos
períodos de muda de
penas,
reprodução,
alimentação
de
filhotes, convalescença
e
estresse.
Nestes
períodos o requerimento
nutricional das aves se altera. As
exigências protéicas e lipídicas tendem
a aumentar, desta forma, torna-se
essencial a complementação da dieta
de manutenção. Nos períodos citados,
ofereça Alcon Club Top Life ou Alcon
Club Super Top Life perfazendo 25 %
da dieta.
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Quantas bolinhas de ração
devo oferecer ao peixe Betta?
A quantidade de ração fornecida,
para qualquer espécie de peixe, varia
de acordo com o metabolismo de
cada animal. Até que se determine a
quantidade a ser fornecida é preciso
testar pequenas quantias, sempre
obedecendo a seguinte regra:
Oferecer um número de bolinhas
que seja totalmente consumido em
no máximo 5 minutos.
Não
podemos
precisar
a
quantidade exata de grânulos que
deve ser oferecido ao peixe. Caso
observe que o Betta está com fome,
ofereça uma quantidade maior de
alimento. Lembrando que não pode
haver sobras.

Estas rações apresentam níveis de
garantia e composição bem diferentes.
Uma das maiores diferenças está no
percentual protéico delas: Alcon Club
Top Life apresenta
18,3 %, enquanto
Alcon Club Super
Top Life 24 %.
Outra
diferença
é a presença de
aroma de erva
doce na Alcon
Club Super Top
Life.
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O Acará-Bandeira (Pterophylum scalare) é hoje uma das
espécies mais comercializadas
no mundo. Devido à facilidade
de reprodução em cativeiro, este
peixe é hoje criado em larga escala
em muitos países. Com isso, cada
vez menos exemplares selvagens
têm sido retirados da natureza.
São
animais
de
fácil
manutenção e que aceitam uma
ampla faixa de pH, variando de
6 a 8. Sua adaptação, porém,
é melhor em águas com pH
ligeiramente ácido (6,8). São
bastante sensíveis à presença
de
amônia,
por
isso
este
parâmetro deve ser monitorado
com bastante frequência. Além
disso, trocas parciais devem ser
realizadas rotineiramente a fim
de manter os níveis de dureza
mais baixos, o que os Acarás
apreciam bastante. Apesar de
resistirem bem à convivência
em aquários comunitários com
até 24 °C, preferem águas mais
quentes. Para fins de reprodução
a temperatura deve ser mantida
em torno de 28 °C. Isso estimula
a desova, produzindo ciclos curtos
e também garante boa eclosão e
desenvolvimento para os filhotes.
Para favorecer a reprodução,
o aquário deve ser grande. Um
aquário de 200 litros é o suficiente
para a manutenção de
12 Acarás-Bandeira e
deve conter troncos,
plantas
de

folhas largas e pedras que poderão
servir de local de desova. Os
Bandeiras costumam formar casais a
partir dos 6 meses de idade, e passam
a nadar juntos, espantando os outros
peixes do aquário e buscando locais
para a desova. Após a formação do
casal, eles devem ser separados dos
demais peixes. Logo após escolherem
o local da desova, o casal limpa
cuidadosamente essa superfície com
a boca. Após este procedimento a
fêmea passa a deslizar o ovopositor,
deixando pequenas filas de óvulos.
Em seguida o macho realiza o mesmo
movimento para fertilizá-los. A
quantidade de ovos fecundados varia
bastante, podendo atingir até 1000
ovos, para casais mais maduros.
Depois da fecundação, os ovos
são protegidos e aerados pelos pais
durante dois dias. Se o casal sentir
perigo no ambiente, eles podem
comer os ovos, o que ocorre com certa
frequência com casais inexperientes.
Após essas 48 horas, os ovos
começam a eclodir e forma-se um
emaranhado de pequenos filetes a
se agitar no ninho. Durante mais
ou menos uma semana os pais
continuam cuidando dos filhotes e
tentam mantê-los próximos do ninho.
Após este período, os pequenos

peixinhos começam
a se aventurar pelo
aquário e os adultos
tentam
mantê-los
unidos em cardume.
Dois dias após
começarem a nadar,
os filhotes começam
a se interessar por
alimentos e podem
ser separados dos
pais. Nos primeiros
10
dias
devem
receber
artêmia
recém eclodida. É
importante que as sobras sejam
sifonadas do aquário para evitar
excesso de amônia e nitrito. Após
este período os pequenos AcarásBandeira devem ser alimentados
com Alcon Alevinos. É de extrema
importância controlar o número
de filhotes no aquário, já que
a superpopulação é causa de
problemas na qualidade da água.

Alimento
e x t r u s a d o
completo
para
a
nutrição
de
Ciclídeos
amazônicos,
como Acará Disco
e Acará Bandeira,
e também a variedade de
Ciclídeos africanos. É ainda muito
apreciado por peixes marinhos
diversos. Além de enzimas
digestivas, apresenta fonte de
nucleotídeos e Prebiótico, que
favorecem o desenvolvimento
da flora intestinal benéfica,
melhorando o aproveitamento
dos nutrientes. O Carotenóide
astaxantina realça a coloração
natural dos peixes. Não contém
corantes artificiais.
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CREASPE – Conhecer e conservar
Entrevista com Eduardo Koehler, Presidente e Biólogo responsável pelo Centro de
Reprodução e Estudos dos Animais Silvestres em Perigo de Extinção (CREASPE).

O Centro de Reprodução e Estudos dos Animais Silvestres em
Perigo de Extinção (CREASPE) é
uma Organização não Governamental fundada por biólogos, engenheiros florestais, médicos veterinários e outras pessoas com
interesses na conservação da biodiversidade global. O CREASPE
trabalha tanto com atividades de
conservação e manejo dos animais em cativeiro (ex-situ) como
também desenvolve projetos de
conservação em campo (in-situ).
Os principais objetivos
CREASPE são:

do

CREASPE

- Defender e proteger o meio
ambiente e recursos naturais,
preservando áreas ecologica-

CREASPE - Base Blumenau

mente importantes, conservando
a biodiversidade e estimulando a
criação de unidades de conservação;
- Estimular e desenvolver o
pleno exercício da cidadania atra-
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vés da educação ambiental, para
melhorar a qualidade de vida da
população, bem como a preservação dos ecossistemas ainda remanescentes;
- Receber no criadouro e cuidar
adequadamente dos animais provenientes de apreensões ou doações das espécies alvo dos projetos
de proteção ambiental, ou outras
que forem aprovadas e julgadas
convenientes para os objetivos do
CREASPE pelos coordenadores dos
projetos.
- Estudar, pesquisar e divulgar as
causas dos problemas ambientais
e as possíveis soluções, visando o
desenvolvimento
ecologicamente
sustentável.
Quais e quantos animais são
atendidos pelo CREASPE?
O CREASPE trabalha
principalmente com as
aves das famílias Psittacidae (papagaios, araras,
periquitos, etc.), Cracídae (jacutingas, mutuns, jacus), Ramphastídae (tucanos e araçarís)
e Tinamidae (macucos
e inhambus) e com os
mamíferos da ordem
dos Primatas (macacos,
saguis, etc.). Eventualmente podem ser realizados projetos para animais de outros grupos
que estejam necessitando de algum
auxílio para a conservação, como
já aconteceu quando trabalhamos
com o Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla).

CREASPE

O que é o CREASPE? Quais
os objetivos da Organização?

Amazona vinacea

A quantidade de animais atendida pelo CREASPE varia muito conforme os projetos que estão sendo
realizados naquele momento, mas
já chegamos a ter cerca de 700
aves ao mesmo tempo na base de
Blumenau. Atualmente o CREASPE
está dividido em duas bases próprias em Santa Catarina (Blumenau e Garuva) e também trabalha
em alguns projetos em parceria
com outros criadouros e universidades. Isto facilita e aumenta bastante a gama de projetos de conservação que podemos realizar em
um mesmo momento, tendo em
vista que não precisamos aumentar nossa estrutura física (recintos,
cozinha, câmara fria, etc.) e de
tratadores.
Qual a principal linha de pesquisa seguida pelos pesquisadores que trabalham com os
animais do CREASPE? Qual a
importância destas pesquisas?
O intuito dos projetos de pesquisa do CREASPE é de realizar
a conservação “ex-situ” visando
atender a uma demanda no auxilio
da conservação “in-situ”, ou seja,
trabalhamos com três propósitos
básicos.
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Aburria jacutinga

Qual a importância da
Alcon na manutenção

Existe algum programa para
a re-introdução dos animais na
natureza? Se sim, como é este
procedimento?

Guarouba guarouba

CREASPE

ções “ex-situ” reprodutivas e geneticamente viáveis. Assim, quando
houver necessidade de uma reintrodução para auxiliar na conservação de uma determinada espécie
em campo, existirão animais em
quantidades suficientes, de
boa procedência e qualidade genética para repor o
estoque perdido. O terceiro
propósito é a tentativa de
recuperação dos animais
recebidos de apreensão e
a possível reabilitação dos
animais que julguemos
passíveis de reintrodução
em seu ambiente natural.

momentos de toda sua história,
logo após as catástrofes de
2008 que devastaram diversas cidades do
Vale do Itajaí. As
instalações
do
CREASPE também
foram severamente afetadas pela
enchente e pelos
deslizamentos
que
ocorreram. Se não fosse
esta parceria estabelecida com a
Alcon, teríamos que encerrar nossas atividades, pois não havia sequer recursos para alimentar os
animais. A Alcon nos forneceu e
continua fornecendo até hoje toda
a alimentação necessária para suprir as necessidades dos nossos
animais, ou seja, algo primordial
para a continuação das nossas atividades, já que o CREASPE não
possui nenhum rendimento fixo e
todo o desenvolvimento dos projetos é feito de forma totalmente
voluntaria pelos seus associados.

CREASPE

CREASPE

O primeiro seria de estudar aspectos da biologia, da genética e
da ecologia dessas diversas espécies sob as condições de cativeiro
e também em vida livre, para auxiliar no conhecimento básico de
cada espécie, extremamente necessário para a sua conservação. O
segundo propósito é tentar estabelecer metodologias mais eficientes
de alimentação, instalações, bem
como de manejo, para que seja
possível um aumento no sucesso
reprodutivo, visando manter cole-

Pionus menstruus

dos animais?
A Alcon foi e continua sendo de
vital importância para as atividades do CREASPE. Esta parceria
começou quando o CREASPE estava enfrentando um dos piores

Ainda não estamos
trabalhando com esta
etapa do processo de

conservação, que julgamos ser uma
das etapas finais, porém definitivamente não a última.
Atualmente estamos trabalhando
principalmente na fase de estabelecer populações viáveis e estáveis em

cativeiro das diversas
espécies
ameaçadas de psitacídeos e cracídeos de
Santa Catarina.
Paralelamente já
estão sendo desenvolvidas pesquisas em campo pela equipe do
CREASPE em diversos locais do
estado visando fazer um levantamento das populações destas espécies e procurando locais em que
estas precisem de um reforço populacional para que não entrem
em declínio.
Está sendo desenvolvido um
projeto em parceria com universidades da região e com o ICMBio,
mais efetivamente com o PARNA
Serra do Itajaí. Este projeto se
chama Projeto Jacutinga e visa
restabelecer as populações desta
espécie que já foi tão abundante
nesta região no passado e foi caçada praticamente até a total extinção. O CREASPE se encarregará
de fazer a parte da reprodução e
multiplicação das matrizes em cativeiro, para futura reintrodução.
Esse, porém, ainda é um projeto
bastante distante, pois está atualmente na complexa fase de captação de recursos, para que possa se
tornar viável no futuro.

CREASPE
Fone: (47) 7812-9063
creaspe@creaspe.org.br
www.creaspe.org.br
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Peixes Carnívoros em Aquários

http://www.baraodorio.com.br/artigos/tucunare.htm

• Oscar (Astronotus ocellatus)
– Muito utilizada como peixe
ornamental, esta espécie faz parte
da família dos Ciclídeos, sendo
encontrada
naturalmente
nas
águas da Bacia Amazônica. São
considerados peixes extremamente
inteligentes e muito populares entre
os aquaristas. Apesar da natureza
predatória, o Oscar, ou Apaiari,
como também é chamado, pode ser
mantido com peixes maiores que o
seu tamanho e que não possam ser
considerados “alimento”.

• Tucunaré (Cichla sp.) – Estas
espécies também são encontradas
nos rios da América do Sul, além
de lagos, lagoas e estuários. No
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http://mdh20.com/mdh20_sanctuary

• Aruanã
(Osteoglossum
bicirrhosum) – Também conhecidos
como Língua-de-osso, são peixes
que atingem grandes dimensões
e, portanto devem ser mantidas
em aquários em torno de 1.000
litros. Extremamente carnívoros
e predadores, costumam caçar
na superfície, podendo saltar até
1 metro pra fora da água para
capturar insetos nos galhos das
árvores dos igapós amazônicos. Em
aquários, devem ser mantidos com
peixes maiores que sua boca, caso
contrário irão devorá-los.

• Polypterus
(Polypterus
senegalus)
–
Podem
atingir
aproximadamente 40 cm e convivem
bem com peixes maiores que o seu
tamanho. Também conhecidos como
Bichir Senegalenses ou Enguiasdinossauro, são peixes pré-históricos
que possuem visão pouco evoluída
e se guiam pelo olfato. Possuem
bexiga natatória modificada, que
serve como pulmão, o que permite
que periodicamente utilizem o ar

atmosférico. Locomovem-se devagar,
porém são vorazes com suas presas.
http://perso.wanadoo.es/emdala/Acuario/Galeria/menu.htm

período reprodutivo formam casais e
cuidam dos ninhos e dos filhotes. Os
Tucunarés podem atingir um metro
de comprimento, mas em geral, os
exemplares adultos beiram os 60 cm.
São peixes bastante territorialistas e
costumam perseguir outros peixes
no aquário, desta forma, é mais
aconselhável que sejam mantidos
sozinhos. São muito populares na
pesca desportiva.

http://krasotariy.zagrebelniy.ru/catalog/110

http://www.morguefile.com/

Um grande atrativo no mundo
do aquarismo é a infinidade de
possibilidades que este hobby traz.
O aquarista pode escolher se quer
ter um aquário marinho, plantado,
de água doce ou ainda se quer um
único peixe, uma variedade de
peixes que podem conviver juntos
ou indivíduos com hábitos bastante
singulares. Alguns peixes carnívoros
podem conviver bem em um aquário
comunitário, dependendo também
dos companheiros que irão estar no
ambiente. Outras espécies, de hábito
predador, devem ser mantidas
sozinhas em aquário suficientemente
grande, já que costumam crescer
bastante.
Algumas espécies que fazem
bastante sucesso em aquários são as
seguintes:

• Peixe Folha (Monocirrhus
polyacanthus) – Estes animais
originários da América do Sul
assemelham-se muito a uma folha,
ficando imóveis, a maior parte
do tempo, até que sua presa se
aproxime e eles possam abocanhálas. Os peixes-folha possuem cabeça
grande e conseguem projetar sua
boca para frente, o que facilita a
captura de peixes maiores que ele
mesmo. Desta forma, não devem
ser mantidos com outros peixes ou
estes podem virar sua refeição.
Além destas espécies, as traíras,
piranhas e pacus também são
bastante utilizados em aquarismo.

Alimento extrusado completo
para a nutrição de Peixes Carnívoros
diversos, de água doce ou marinhos.
Com
variada
composição
e
ingredientes selecionados, garante
elevado teor de proteína e perfeito
equilíbrio dos demais nutrientes. Além
de enzimas digestivas, apresenta
fonte de nucleotídeos e Prebiótico,
que favorecem o desenvolvimento da
flora intestinal benéfica, melhorando
o aproveitamento dos nutrientes.
O Carotenóide astaxantina realça a
coloração natural dos peixes. Não
contém corantes artificiais.
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Esquilos
Os esquilos
são
mamíferos
roedores da família Sciuridae,
e são também conhecidos por
serelepe,
caxinguelê,
caxinxe,
catiaipé, quatimirim, quatipuru ou
acutipuru. Estão espalhados por
quase todo o mundo, a maioria
nas zonas de climas temperado ou
tropical, mas também em algumas
regiões de clima frio. No Brasil,
eles vivem em áreas de floresta
da Amazônia e remanescentes da
Mata Atlântica, onde, felizmente,
não estão ameaçados de extinção.
As diversas espécies de esquilos das
nossas florestas têm grandes olhos
e orelhas pequenas, com pelagem
macia e cauda peluda e longa. As
espécies de esquilos brasileiros mais
conhecidas são Sciurus aestuans e
Sciurus ingrami, encontradas desde
o norte da Amazônia até o Rio
Grande do Sul.

Assim como os outros roedores,
precisam gastar os dentes incisivos
que
crescem
continuamente.
Estes dentes, auxiliados por uma
forte
musculatura
mandibular,
conseguem abrir sementes muito
duras, que acabam sendo a principal
fonte alimentar dos esquilos. Além
das sementes, consomem também
insetos, brotos e frutas.
O hábito de estocar alimento
acaba por auxiliar na dispersão
de sementes na mata. Muitas
vezes, os esquilos enterram as
sementes e acabam por esquecer a
localização. Além disso, ao levarem
o alimento para a toca, podem
deixar cair algumas sementes,
dando chances para que estas
germinem. Os pesquisadores, no

Serelepes brincalhões!
entanto, classificam os esquilos mais
claramente como predadores de
sementes ao invés de dispersores, já
que, de maneira comum, consomem
o embrião no interior das sementes e
impossibilitam a germinação.
Os
esquilos
brasileiros
são
essencialmente
arborícolas,
vivendo nas copas das árvores,
onde a vegetação é abundante.
Normalmente são encontrados nas
palmeiras, castanheiras e, no sul
do Brasil, nas araucárias. Escalam
os troncos com grande facilidade
conseguindo até mesmo descer os
troncos de frente, na vertical. Com
hábitos diurnos e muito ativos,
costumam descer das árvores
apenas
para
buscar
alimento.
Nestas ocasiões são mais facilmente
capturados por predadores, que
podem ser aves de rapina, felinos ou
pequenos carnívoros.
Estes
pequenos
animais
costumam viver sozinhos ou aos
pares e podem chegar aos 15 anos
de vida, atingindo a maturidade
sexual com um ano. A fêmea pode
ter um ou dois filhotes por gestação,
enquanto algumas espécies de
esquilos exóticos podem ter até 10
filhotes em uma mesma ninhada.
Os ninhos são cuidadosamente
preparados pelos pais para receber
os filhotes. Normalmente buscam
ocos de árvores para instalar a nova
família.
Ao contrário do esquilo norteamericano, as espécies brasileiras
nunca hibernam. As fêmeas, quando
mudam de casa, carregam seus
filhotes cuidadosamente pela pele do
pescoço.
A presença dos esquilos pode ser
um indicador do estado da mata.
Se a floresta está bem preservada,
costuma ter predadores do topo
da cadeia alimentar, que acabam
por controlar as populações de
esquilo. Se, por outro lado, faltam
predadores, o que normalmente
ocorre em fragmentos pequenos de
mata, a densidade populacional dos
esquilos aumenta muito.

Espécie Ameaçada
de Extinção
Saíra-apunhalada

Ilustração e texto:

Nome Popular:
Saíra-apunhalada

Ilustração
Eduardo Parentoni
Brettas e

texto: Eduardo
Parentoni
Brettas

Ordem:
Passeriformes
Família:
Thraupidae
Nome Científico:
Nemosia rourei
Habitat:
Florestas úmidas em altitudes de 700 a
1.250 metros no estado do Espírito Santo.
Alimentação:
Alimenta-se de frutos e pequenos insetos
que encontra na região.
Hábitos:
Possui cerca de 14 cm. Vivendo em
bandos, a Saíra-apunhalada foi descrita
em 1870, quando foi coletada em Muriaé,
MG. Foi observada por Sick em 1941
em Limoeiro-Jatiboca, e reencontrada
novamente em 1998 no município de
Conceição do Castelo. Seu habitat foi
devastado em um passado recente por
atividades exploratórias, como extração
de rochas, derrubada de árvores, extração
ilegal de palmito e expansão de áreas
para formação de pastagens e culturas.
Atualmente, uma das grandes ameaças
à sua sobrevivência é a falta de Unidades
de Conservação de proteção integral nas
áreas onde tem sido observada com mais
frequência. Encontra-se extremamente
ameaçada de extinção!
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