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Hoje meu jabuti só come 
frutas e verduras. Como 
acostumá-lo a comer a ração 
balanceada?

Para fazer a adaptação para 
a ração de manutenção, é 
importante, no início, misturar 
a alimentação habitual, frutas e 
verduras, à Alcon Club Répteis 
Jabuti. A mistura deve ser bem 
feita para que as frutas umedeçam 
a ração e o animal não consiga 
separar. Mamão ou banana bem 
maduros e amassados são boas 
opções. À medida que perceber 
que o animal come a ração, 
pode-se diminuir gradualmente a 
quantidade de frutas na mistura, 
até ficar apenas a ração no 
comedouro, que pode ser oferecida 
ainda úmida por um tempo. 
Quando o animal estiver comendo 
bem a ração úmida, pode-se ir 
deixando-a gradualmente seca.

A ração de manutenção Alcon 
Club Répteis Jabuti deve 
passar a ser a base da dieta 
dos jabutis. Frutas e legumes 
frescos ou o mix de desidratados 
Alcon Club Répteis Legumes 
e Frutas devem ser oferecidos 

apenas esporadicamente, em pequenas 
quantidades, como agrado.

Como estes animais 
suportam bastante tempo 
sem ingestão de comida, 
c o s t u m a m 
rejeitar alimentos 
em preferência 
de outros. É 
preciso ser 
persistente. Seja 
firme na troca da 
alimentação.

A água do meu aquário está 
turva, como posso clarear?

A água fica turva em decorrência do 
excesso de matéria orgânica, ou seja, 
sobras de ração e acúmulo de fezes. 
Reveja a quantidade de 
ração fornecida, lembrando 
que deve ser totalmente 
consumida em até 5 
minutos. Aplique o floculador 
Labcon Cristal a cada 48 h 
até o completo clareamente 
da água. Realize uma rápida 
sifonagem do fundo, com troca parcial de 
água, após cada aplicação. A presença 
de um filtro mecânico eficiente, além 

do filtro biológico 
(placas no fundo) é 
fundamental para 
manutenção da água 
limpa. 

Águas turvas 
n o r m a l m e n t e 
apresentam elevados 
teores de amônia e 
nitrito, compostos 

extremamente tóxicos aos peixes. 
É importante que estes parâmetros 
sejam monitorados semanalmente, 
junto com o pH, através dos testes: 
Labcon Test Amônia Tóxica Água 
Doce, Labcon Test Nitrito e Labcon 
Test pH Tropical ou Labcon Test pH 
Ciclídeos & Marinhos.

A Alcon disponibiliza um guia on-line 
de montagem e manutenção de aquári-
os, Seu Novo Aquário, disponível em:  
www.alconpet.com.br/drfala. Nele vo-
cê encontrará as instruções passo a 
passo de como cuidar do seu aquário.

Como amansar Calopsitas?

Primeiro é preciso ambientar bem a 
ave. Para isso, não faça movimentos 
bruscos perto dela, já que movimentos 
exagerados costumam assustar as 
calopsitas. Evite movimentos como 
cortinas voando e mantenha afastados 
outros animais de estimação, como cães 
e gatos.

Depois que o animal já estiver 
ambientado, amarre fitinhas de cetim 
na gaiola (com pequenos nós nas pontas 

para evitar que desfiem) para 
que a calopsita fique mais 
acostumada com o movimento. 
Isso ajuda a não estranhar 
tanto a mão do dono, que 
deve sempre se movimentar 
devagar e com cuidado dentro 
da gaiola.

Aos poucos o animal vai ter 
confiança em você e segurança 
para se aproximar mais, 
aumentando a interação.

Pergunte ao especialista!Pergunte ao especialista!
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mas a criação só foi completamente 
dominada anos depois.

Os canários de cor seduzem 
pela variedade, homogeneidade 

e intensidade das cores. Para obter 
estas características é preciso 
entender, além da genética das cores, 
a origem e o processamento dos 
pigmentos no organismo das aves. 

A pigmentação das penas 
resulta da atuação dos carotenóides e 
melaninas no organismo. As melaninas 
são sintetizadas pelas aves a partir 
dos aminoácidos tirosina, triptofano e 
fenilalanina, e conferem à plumagem 
as colorações preta, marrom e cinza. 
Este pigmento, produzido por células 
especiais denominadas melanócitos, 
é depositado nas penas em 
desenvolvimento e se torna parte da 
estrutura queratinizada das mesmas. 
Em contrapartida, os carotenóides 
não conseguem ser sintetizados 
pelas aves, por isso precisam ser 
obrigatoriamente adquiridos através 
da alimentação. 

Os carotenóides são moléculas 
orgânicas abundantes na natureza. 
Perfazem mais de 600 compostos, 
com funções variadas como: 
antioxidantes, pigmentantes, 
precursores de vitaminas e 
imunomoduladores (que reforçam o 
sistema imunológico). Somente são 
utilizados na coloração das penas em 
aves com a nutrição equilibrada. Em 
dietas a base de sementes, que geram 
uma grande quantidade de radicais 
livres prejudiciais ao organismo, os 
carotenóides são utilizados primeiro 
como fonte de antioxidante. Quando 
não são mais necessários nessa 
função, então são armazenados na 
plumagem. Aves em um ótimo estado 
nutricional e que recebem uma dieta 
rica em carotenóides, apresentam 
uma plumagem com coloração mais 
intensa que as aves nutricionalmente 

Em meados do século XVI, 
os canários, oriundos das Ilhas 
Canárias, começaram a ser 
comercializados na Europa pelos 
espanhóis. Em seguida, essa 
ave encantadora começou a ser 
reproduzida em cativeiro e sua 
criação passou a ser amplamente 
difundida. Atualmente os canários 
estão entre as espécies de aves 
mais criadas no mundo, devido 
à beleza de sua plumagem 
e suavidade do seu canto. A 
influência da domesticação dos 
canários manifesta-se no número 
de variedades existentes. 

Através do acasalamento em 
cativeiro do Serinus canarius, os 
criadores perceberam que era 
possível fixar nos filhotes algumas 
características dos pais, como 
cores, tamanho da ave e tipo 
de penas. Com o melhoramento 
genético, processo de seleção 
e fixação das características 
desejadas, surgiram 358 
variedades de cores. Nem todos 
os padrões de cores, no entanto, 
foram obtidos desta forma. Os 
canários vermelhos são híbridos, 
ou seja, resultantes do cruzamento 
entre duas espécies diferentes: 
o canário, Serinus canarius, e 
o tarim da Venezuela, Spinus 
cucullatus. Os primeiros canários 
vermelhos foram obtidos por um 
criador alemão por volta de 1920, 

debilitadas ou que tem pouco 
acesso aos carotenóides na 
alimentação. Outro fator que 
deve ser considerado é o tipo de 
carotenóide oferecido, pois poucas 
espécies apresentam a capacidade 
de modificar um carotenóide em 
outro, como é o caso do b-caroteno, 
que confere a coloração amarela 
e alaranjada, modificado em 
astaxantina e cantaxantina, que 
geram a coloração vermelha. 

Para obter uma coloração 
vermelha intensa, além dos 
cuidados com seleção genética, 
ofereça somente alimentos 
balanceados que atendem as 
necessidades específicas dos 
canários, como Alcon Eco Club 
Canário, Alcon Club Canário 
e Alcon Canário Criador. No 
período de muda de penas, 
disponibilize diariamente, além 
da dieta de manutenção, Alcon 
Club Top Red em comedouro 
próprio ou associado ao alimento 
Alcon Club Farinhada com Ovo 
para Canários. O suplemento 
Alcon Club Top 
Red também 
pode ser oferecido 
diariamente aos 
pais, no período em 
que alimentam os 
filhotes.
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que a S-alil cisteína, presente no 
alho amassado, inibe o metabo-
lismo tumoral e aumenta a res-
posta imune (Sumiyoshi, 1997).

De acordo com Corzo-Martinez 
e colaboradores (2007), além de 
outros autores, o alho pode au-
xiliar no controle de patógenos, 
especialmente bactérias e fun-
gos e melhorar o bem-estar dos 
peixes (Adetumbi et al, 1986; 
Ress et al, 1993; Wei 
& Musa, 2008; Aly et 
al., 2008).

O alecrim (Ros-
marinus officinalis) 
já é bastante conhe-
cido por ser fonte 
de ativos metabóli-
tos (Karamanoli et al., 
2000) e por seu 
uso na medicina 
tradicional. Em estudo realizado 
em 2004 por Abutbul e colabo-
radores, foi verificado que este 
ingrediente, quando utilizado em 
ração para Tilápias reduzia sig-
nificativamente a taxa de mor-
talidade de animais infectados 
por Streptococcus iniae, e não 
trazia efeitos tóxicos aos peixes. 
Em 2000, Karamanoli et al., já 
haviam testado os efeitos dos 
principais compostos constituin-
tes do alecrim, contra patógenos 
bacterianos que atacam plantas. 
Além disso, compostos presen-
tes no alecrim já comprovaram 
eficácia contra uma série de pa-
tógenos (Inouye et al., 2001). 

Cada vez mais a comunidade 
científica tem se interessado pela 
temática da alimentação equili-
brada na manutenção da saú-
de, produzindo inúmeros estu-
dos com o intuito de comprovar 
a atuação de certos alimentos 
na prevenção de doenças. Na 
década de 80, começaram a ser 
estudados no Japão, alimentos 
que além de satisfazerem às 
necessidades nutricionais bá-
sicas desempenhavam efeitos 
fisiológicos benéficos. Em 1991, 
esta categoria de alimentos foi 
regulamentada, passando a ser 
chamada, em português, de Ali-
mentos Funcionais ou Nutra-
cêuticos.

Segundo a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVI-
SA), alimentos funcionais são 
aqueles que produzem efeitos 
metabólicos ou fisiológicos no 
crescimento, desenvolvimento, 
manutenção e em outras 
f u n ç õ e s normais do 

organismo humano. O alimento 
ou ingrediente com proprieda-
des funcionais, além de atuar 
em funções nutricionais básicas, 
desencadeia efeitos benéficos à 
saúde. Ele deve ser seguro para 
o consumo sem supervisão mé-
dica.

Há muito tempo tem se con-
siderado que o alho (Allium sa-
tivum) possui diversos efeitos 

benéf icos 
para hu-

manos e ani-
mais, exibindo 

propriedades antimi-
crobianas, antioxidan-
tes e anti-hipertensi-
vas (Konjufca et al., 
1997; Sivan, 2001). 
Pesquisas anterio-
res sugerem que 
estas propriedades 

são principalmente atribuídas a 
componentes bioativos do alho, 
incluindo compostos sulfurados 
como a alina, dialisulfidos e a ali-
cina. A alicina é o composto mais 
abundante, representando 70 % 
de todos os tiosulfinatos presen-
tes no alho, que tem-se mostra-
do hipolipidêmicos (Sumiyoshi, 
1997), antimicrobianos (Kumar 
& Berwal, 1998), anti-hiperten-
sivos (Suetsuna, 1998), hepa-
toprotetores e inseticidas (Wang 
et al., 1998). O extrato de alho 
também tem mostrado reduções 
nos níveis de colesterol (Augusti, 
1977) e demonstrado atividade 
antifúngica (Fromthing & Bulmer, 
1978). Descobriu-se também 

Ingredientes Funcionais
na Alimentação de Peixes

Alho
(Allium sativum)

Alecrim 
(Rosmarinus officinalis)
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Ervas medicinais têm sido 
utilizadas na China por mi-
lhares de anos. Estas er-
vas contêm muitos tipos 
de compostos ativos como 
polissacarídeos, alcalói-
des ou flavonóides. As 
atividades imunoestimu-
lantes de alguns destes 
componentes herbais 
têm sido largamente estudadas 
em ratos, aves e linhagens de 
células humanas. O Chá-ver-
de (Camellia sinensis) contém 

muitos compo-
nentes que 

possuem 
p r o p r i e -

dades anti-

tumorais, antiinflamatórias, 
antioxidativas, antiprolife-
rativas, antibacterianas, 
antivirais e antiparasíticas 
(Isogai et al., 2001; Mo-
lan et al., 2004; Crespy 

& Williamson, 2004). Al-
guns estudos (Qiu et al., 2002, 

2004) mostram que dietas 
de Carpas (Carassius au-

ratus) suplementadas com er-
vas medicinais chinesas (dentre 
elas o Chá-verde), aumentaram 
significativamente o crescimen-
to dos animais, a atividade das 
proteases no intestino 
e a digestibilida-
de aparente de 
proteínas e gor-

dura. Os mecanismos envolvidos 
nos efeitos imunoestimulantes 
do Chá-verde ainda não estão 
claros, mas podem ser atribu-
ídos a um 
ou mais 
c o m -
ponen-
tes, es-
pecialmente 
catequinas, flavonóides, flavo-
nonas, ácidos fenólicos, glicosí-
deos. Estes componentes pos-
suem poderosos antioxidantes 
naturais que protegem os com-
ponentes celulares contra o es-

tresse oxidativo.

Os óleos essenciais de al-
gumas ervas também têm 

Chá-verde 
(Camellia sinensis)

Com a garantia de uma formulação rica e balanceada, os alimentos em flocos Alcon Guard apresentam vários ingredientes 
naturais funcionais como Alho, Alecrim, Sálvia, Hortelã, Tomilho e Chá Verde. 

Estes alimentos são indicados para a manutenção rotineira do aquário e especialmente para a nutrição de peixes em tra-
tamento contra doenças.

Para peixes com doenças de origem bacteriana, em tratamento com Labcon Bacter, fornecer Alcon Guard Allium.

Alcon Guard Herbal deve ser utilizado para alimentar peixes com problemas causados por protozoários parasitas, em 
tratamento com Labcon Ictio.

No caso de fungos, além do tratamento com Labcon Aqualife, os peixes devem ser alimentados com Alcon Guard Thymus.
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sido estudados de forma isolada 
e sinérgica como trata-

mentos alter-
nativos aos 
medicamentos 
usados tradicio-
nalmente contra 
fungos e bacté-

rias. Espécies 
como o tomilho 
(Thymus vulgaris), 

a sálvia (Salvia officinalis), o eu-
calipto (Eucalyptus globulus) e 

a hortelã (Mentha piperita), 
têm mostrado excelen-

tes resultados na pre-
venção de infecção por 
fungos em ovos de pei-
xes (Mousavi et a l . , 
2009). Os 

compos-
tos de 
i m p o r -
t â n c i a 

mais significativa 
nestas espécies ve-
getais (1,8-cine-
ol, thymol, cânfora, 
mentol, menton, 
α-tujona) mostra-

ram atividade antifúngica para 
diversas linhagens de fungos 
(Adam et al., 1998, Burt, 2004, 
Pina-Vaz et al., 2004). 
Além disso, a hortelã 
vem sendo estudada 
como antifúngico 
e antiparasí-
tico (Paz 
et al., 
2 0 0 2 , 
Paz et al., 

2006).

Hortelã 
(Mentha piperita)

Sálvia 
(Salvia officinalis)Tomilho 

(Thymus vulgaris)
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O beija-flor, ou colibri é uma 
ave da ordem dos Apodiformes, 
que inclui apenas a família Trochi-
lidae e seus 108 gêneros. Entre 
as características que distinguem 
este grupo, estão o bico alongado, 
a alimentação à base de néctar, 8 
pares de costelas, 14 a 15 vérte-
bras cervicais, plumagem irides-
cente e a língua extensível e bi-
furcada.

São aves pequenas, que me-
dem, na sua maioria, entre 6 e 
12 cm de comprimento e pesam 
de 2 a 6 g. O bico é normalmen-
te longo, porém o formato pode 
variar de acordo com a forma 
das espécies florais que com-
põem a base de sua alimen-
tação. Como a grande maioria 
das outras aves, não possuem 
o sentido do olfato muito apu-
rado. Em contrapartida, conse-
guem identificar cores e utili-
zam grandemente a visão na 
busca por suas flores preferi-
das. São dos poucos vertebra-
dos capazes de enxergar cores 
no espectro ultravioleta. As flo-
res mais visitadas pelos beija-
-flores são tubulosas e variam do 
vermelho ao alaranjado. Também 
gostam muito de algumas es-
pécies que possuem flores azuis 
ou brancas, porém nesses casos 
existe alguma parte avermelhada 
nas flores, que costuma chamar a 
atenção.

A alimentação destas aves é 
constituída por cerca de 90 % de 
néctar, sendo que a língua oca no 
centro dá velocidade para suga-
rem, funcionando como um canu-
do. Podem capturar moscas, ara-
nhas e formigas, ocasionalmente, 
junto com o néctar. Necessitam 
grandes quantidades de néctar 
por dia para suprir suas demandas 
energéticas. Por este motivo, aca-
bam visitando muitas flores, auxi-

liando em sua polinização.

Ao visitar as flores em busca 
de néctar, os beija-flores podem 
adotar duas formas diferentes de 
forrageio (busca pelo alimento): 
podem estabelecer territórios ou 
percorrer rotas alimentares. Quan-
do estabelecem territórios, visi-
tam flores de uma mesma planta 
ou de plantas próximas. Por outro 
lado, ao estabelecerem rotas, per-
correm distâncias maiores, voan-
do centenas de quilômetros em 
busca das flores. As estratégias 
são baseadas nas espécies de flo-
res que cada espécie de ave cos-

vem sendo difundida entre ornitó-
filos e admiradores de aves já há 
bastante tempo. Já é de conheci-
mento da maioria das pessoas que 
a utilização de açúcar comum e 
mel nos bebedouros pode ser pe-
rigosa, já que estes são produtos 

que fermentam rapidamente, 
principalmente no calor. O pro-
duto Alcon Club Beija-Flor 
Néctar foi desenvolvido a base 
açúcares de rápida assimilação 
e transformação em energia. A 
solução permanece estável por 
até 5 dias, sem risco de fer-
mentação e contaminação por 
fungos e bactérias. De qual-
quer forma deve-se ter muito 
cuidado com a limpeza dos be-
bedouros, que devem ser bem 
lavados a cada troca. Uma vez 
por semana devem ser deixa-

dos de molho em solução de água 
clorada e os pequenos orifícios de-
vem ser limpos com o auxílio de 
uma escovinha. Se houver grande 
incidência de sol no local e clima 
demasiadamente quente, o mais 
prudente é limpar os bebedouros 
diariamente.

Beija-flores 
Como estas lindas aves buscam 

seu alimento?

tuma visitar. Como o néctar pode 
ser um recurso que sofre escassez 
em determinadas épocas ou após 
ter sido intensamente utilizado, 
alguns beija-flores não voltam 
aos locais onde receberam recom-
pensa alimentar anteriormente, 
pelo menos em curtos espaços 
de tempo. Em áreas com dese-
quilíbrios na vegetação natural ou 
em alguns períodos do ano, como 
as épocas de temperaturas mais 
frias, os beija-flores costumam 
migrar em busca de maior varie-
dade de flores. Algumas vezes po-
dem se especializar na utilização 
dos bebedouros contendo néctar 
artificial, o que pode demandar 
certo aprendizado.

A utilização dos bebedouros 
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As Ariranhas (Pteronura brasilien-
sis) fazem parte da sub-família 
Lutrinae, que abriga também 
as Lontras. É um mamífero 
mustelídeo, claramente distinto 
de seus outros parentes em 
decorrência de características físicas 
e comportamentais específicas. É a 
espécie da família Mustelidae com 
maior comprimento, podendo medir 
cerca de 180 cm e pesar até 26 kg.

Possuem pelagem curta e grossa, 
de cor castanha. As patas têm 
membranas interdigitais que auxiliam 
na natação. A cauda hidrodinâmica, 
parecida a um leme, é perfeita para 
o deslocamento na água. No queixo, 
pescoço e peito, estes animais 
possuem manchas mais claras que 
variam de um indivíduo para o outro 
e permitem identificações dentro dos 
grupos.

Originalmente, as Ariranhas eram 
encontradas em quase todos os rios 
tropicais e sub-tropicais da América 
do Sul. Hoje, porém, estão extintas 
em quase toda sua distribuição 
original, ficando restritas a algumas 
áreas isoladas da Amazônia, Pantanal 
e Médio Araguaia.

Alimentam-se de moluscos, 
crustáceos, peixes e outros pequenos 
vertebrados. Caçam com a boca 
durante o mergulho, e saem da água 
nadando de costas, para consumir 
o alimento. Em seu ambiente, 
são predadores de topo da cadeia 
alimentar. Abrigam-se e reproduzem-
se em tocas nas margens de rios e 
lagos, passando a maior parte do 
tempo na água. Seus hábitos são 
predominantemente diurnos.

A gestação dura aproximadamente 
70 dias sendo que apenas a fêmea 
dominante do grupo se reproduz. A 
Ariranha costuma ter entre um e cinco 
filhotes por gestação e os bebês ficam 
no abrigo da toca durante os três 
primeiros meses de vida. Após este 
tempo, passam a nadar com o grupo, 
que costuma defender os filhotes em 
conjunto. Enquanto os pequeninos 
não aprendem a caçar sozinhos, todo 
o grupo ajuda na captura de peixes 
para sua alimentação. A partir de um 
ano os filhotes começar a se tornar 
independentes.

Vivem em grupos de até nove 
indivíduos, nas margens de rios e 
lagos, sendo que cada grupo domina 
um território de aproximadamente 12 
km2. As Ariranhas permanecem no 
grupo em que nasceram pelo menos 
até atingirem a maturidade sexual, 
entre os dois e os três anos de vida. 
A partir daí podem sair do grupo em 
busca de acasalamento e acabar 
formando seu próprio grupo. 

Apesar de barulhentas e brin-
calhonas, são extremamente ferozes 
para defender sua família e território, 
encarando até mesmo animais muito 
maiores que elas, como os jacarés. 
Apresentam padrão de comunicação 
vocal bastante expressivo, chamando 
os companheiros e dando sinais de 
alerta quando se sentem incomodadas 
ou ameaçadas. Ao todo já foram 
identificados 9 sinais sonoros que 
funcionam de forma muito eficiente.

Por sua cobiçada pele macia, 
as Ariranhas foram caçadas indis-
criminadamente durante décadas. 
Isso, somado à destruição de seu 
hábitat, faz com que a espécie 
seja hoje considerada vulnerável e 
ameaçada de extinção. Por se tratar 
de um predador de topo de cadeia 
alimentar, são ótimas indicadoras de 
qualidade ambiental. Se um rio tem 
Ariranhas, é sinal de que está bem 
preservado, já que para sobreviverem 
ali é necessário que haja alimento 
suficiente para a família e boa 
qualidade da água.

Ariranha Conheça mais sobre esse 
curioso mamífero!

Espécie Ameaçada
de Extinção

Ilustração e 
texto: Eduardo 

Parentoni 
Brettas

Nome Popular:
Gavião-de-penacho, inapacanim

Ordem:
Falconiformes

Família:
Accipitridae

Nome Científico:
Spizaetus ornatus ornatus

Habitat:
É encontrado em quase todo o Brasil, onde as 
grandes florestas estão preservadas.

Alimentação:
Caça dentro da mata. Alimenta-se de pequenos 
mamíferos, aves e répteis que podem ser 
apanhados tanto no solo quanto nos galhos das 
árvores.

Hábitos:
O Gavião-de-penacho costuma seguir formigas-
de-correição para capturar animais espantados 
por elas. Realiza belas exibições aéreas durante 
a corte nupcial. Faz o ninho no alto de grandes 
árvores com formato de plataforma, construído 
com galhos secos. O casal reveza-se na incubação 
e nos cuidados com os filhotes. Sua existência está 
ameaçada devido à destruição do seu ambiente.
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