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anos.
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Dr. Fala Explica!
Nesta seção são publicadas algumas das dúvidas mais frequentes que
chegam ao Dr. Fala. Para entrar em contato com nosso especialista,
acesse a Central de Atendimento em nosso site www.alconpet.com.br/
centraldeatendimento. Estamos sempre prontos para responder o seu
questionamento.
pode ser
Papa.

Como auxiliar os pais na
alimentação
dos
canários
filhotes?
Na presença dos pais, Alcon Club
Papa para Filhotes Pássaros
deve ser administrada aos filhotes
como
um
complemento
da
alimentação oferecida pelos pais,
no máximo 2 vezes ao dia. Evite
manipular muito os filhotes para
não estressar os pais, o que pode
resultar na rejeição dos filhotes.
Para

intensificar a coloração
natural vermelha
dos
pequenos
pássaros, Alcon
Club Top Red

misturado

à

Os pais, em período de
alimentação dos filhotes,
devem ser alimentados
com 25 % de Alcon Club
Farinhada
com
Ovo
para Canários, 75 %
de Alcon Club Canário
ou
Alcon Eco Club
Canário e 2 colheres de
café de Alcon Club Top
Red. Estes alimentos,
na proporção indicada,
fornecem todos os nutrientes que os
pais e os filhotes precisam.

Tenho uma Betta fêmea
e quero colocá-la com
um
macho
para
que
reproduzam.
Como
sei
quando é o momento certo?
Com
relação
à
reprodução
dos Bettas, é importante que se
observe, além das listras laterais,
um
pontinho
branco
(ovopositor
aparente)
no ventre da fêmea que
mostra que ela realmente
está preparada para a
reprodução.
De toda forma, deve-se
tomar cuidado para que

todo o processo seja monitorado,
já que pode haver rejeição da
fêmea pelo macho, que pode
agredi-la seriamente. A fêmea
precisa ser estimulada a colocar
os ovos. Para isso, primeiro ela
deve ser colocada dentro de um
vidro ou plástico transparente
dentro do aquário
do macho. Assim
que o macho
reconhecer a
fêmea, ele
começará
a construir
o
ninho
de
bolhas
para a posterior
deposição
dos
ovos. A fêmea deve então ser
colocada fisicamente junto
com o macho para que possa,
a partir dos abraços dele,
realizar a postura. Os ovos
são coletados com a boca
pelo macho e depositados no
ninho.
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A Espirulina vem sendo
utilizada
na
alimentação
humana há muitos séculos e já
há algumas décadas, o homem
tem utilizado esta alga também
com muito sucesso na criação
de peixes ornamentais. Fonte
de aminoácidos essenciais,
vitaminas e ácidos graxos
poli-insaturados, a Espirulina
também é um dos alimentos
mais ricos em betacaroteno,
podendo concentrar 10 vezes
mais esse composto que
uma cenoura, por exemplo.
O betacaroteno, bem como
outros compostos abundantes
neste gênero de algas, tem
importante ação antioxidante,

Os criadores tradicionais de
peixes ornamentais carnívoros
costumam de forma rotineira
utilizar crustáceos vivos, como
as Artêmias e Camarões,
na
alimentação
de
seus
exemplares. Estes animais
são ótimas fontes de proteína,
sais minerais, vitaminas A e
B e caroteno, além de serem
riquíssimos
em
triptofano,
selênio e vitamina B12.
A alimentação adequada
é um dos principais fatores
que asseguram a saúde e o

contribuindo para redução dos
radicais livres.
Além de ser riquíssima
em uma série de vitaminas e
minerais importantes, como
o ácido fólico, a vitamina

bom desenvolvimento de peixes
ornamentais.
Dessa
forma
a utilização de crustáceos é

ácido
gamalinoléico,
B12,
sulfoglicolipídios, a Espirulina é
um alimento com alto teor de
proteína e alta digestibilidade,
por
ter
aminoácidos
essencialmente livre e prontos
para a assimilação.
A Alcon possui em sua
linha de produtos para peixes
ornamentais o alimento Alcon
Spirulina, que agora tem
nova formulação, com ainda
mais Espirulina na composição.
Este ingrediente é garantia de
grande atratividade, realce na
coloração e maior resistência a
peixes tropicais e marinhos.

praticamente indispensável nas
criações de peixes carnívoros.
Pensando em facilitar o
manejo e melhorar ainda mais
a formulação de um produto
tradicional de sua linha, a
Alcon traz ao mercado Alcon
Shrimp com nova composição,
com mais camarão e acrescida
de Artemia salina e Lula, o
que confere mais atratividade
e saúde aos animais que já
consumiam este alimento.
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A Alcon amplia sua
linha de produtos para
aves com o alimento
Alcon Club Coleiro. Este
alimento
proporciona
nutrição ideal para esses
pássaros, fornecendo as
proteínas, vitaminas e
minerais necessários ao
bom desenvolvimento e
auxiliando na manutenção
da saúde e vitalidade tão
importantes
para
que
estejam sempre cantando.
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O
Coleiro
(Sporophila
caerulescens) é também conhecido como coleirinho, coleirinha,
papa-capim, papa-arroz ou tui
tui. Esta ave passeriforme, da
família Emberizidae, é uma
das mais populares entre os
criadores, pela beleza de seu
canto e fibra.
Seu
nome
popular
é
decorrência do inconfundível
colar branco, característico dos
machos, que podem apresentar
peito branco ou amarelado. Seu
canto varia bastante de uma
região para outra. As fêmeas,
por sua vez, possuem coloração
parda e não são canoras.
Na
natureza,
costumam
viver em grupos de 6 a 20
indivíduos, podendo se misturar
a outras espécies como os
tizius e papa-capins. No período
reprodutivo, o casal se afasta,
estabelecendo
um
território
próprio, que é defendido pelo
macho, responsável por afastar
os outros Coleiros da área com
seu canto. À fêmea cabe a tarefa
da construção do ninho, à base
de arbustos, gramíneas e outros
vegetais.
Normalmente,
costumam
chocar de 3 a 4 vezes por ano,
e geram 2 ovos a cada choco.
Com aproximadamente 35 dias
os pequenos Coleiros já estão
aptos a comerem sozinhos e
podem viver uma média de 10 a
12 anos.
No decorrer da vida podem
parar de cantar por uma série
de motivos, dentre eles, quando
ficam doentes, tristes, com
medo ou intimidados. É muito
importante lembrar que as aves
em muda não cantam e não
devem ser estimuladas a tal, já
que precisam de sua energia para
o processo de troca de penas. No

entanto, existem algumas dicas
interessantes para que estes
animais cantem com bastante
vigor:
• Banhos de sol pela manhã,
lembrando de sempre deixar uma
parte da gaiola sombreada para
que o pássaro possa se abrigar,
se necessário.
• Expor o animal ao canto
de outros Coleiros incentiva-o
a
demarcar
seu
território,
aumentando
a
frequência
do próprio canto. Para isso
podem ser utilizados outros
machos ou ainda CDs vendidos
especificamente para este fim.
• Alguns Coleiros podem
ter o canto estimulado com a
presença de uma fêmea.
• Utilizar uma banheira é
bastante importante para o bemestar dos pássaros. É importante,
no entanto, tomar o cuidado de
posicioná-la de modo a impedir
que os animais defequem dentro.
• É importante que os
pássaros tenham contato com
sons da natureza, com pessoas
e com movimento. Por este
motivo, devem ser levados para
passear em lugares abertos.
Deve-se tomar cuidado com o
momento de descanso, que deve
ser respeitado, em local calmo e
tranquilo.
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O Uso de Pimenta na
Alimentação de Aves
Muitos criadores costumam
utilizar em seus plantéis diversos vegetais conhecidos por
suas propriedades benéficas. A
pimenta vem sendo utilizada há
muitos anos por criadores de diversas espécies de aves, como
canários, curiós, coleiros, trinca-ferros, sabiás, papagaios e
calopsitas, para “esquentar” as
aves nos períodos reprodutivos
e pré-torneios.
Em meados dos anos noventa, os cientistas começaram a se
perguntar como estas espécies
de aves conseguiam consumir
muitas variedades de pimentas sem reagir ao sabor picante
e pungente produzido por uma
substância presente nestes vegetais, chamada capsaicina.
Alguns estudiosos chegaram à
conclusão que este comportamento poderia estar relacionado
à quantidade de papilas gustativas nas aves, que é infinitamente menor que em outros animais.
Os humanos possuem aproximadamente 9.000 papilas gustativas, enquanto os papagaios possuem 350, os
frangos, 24
e os pombos, 37.
Não
se
sabe, no entanto, se as
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aves não sentem o sabor picante das pimentas ou ainda se são
afetadas de forma diferente por
este sabor, quando comparadas
aos mamíferos, por exemplo.
As pimentas são alimentos ricos em vitaminas A, E e C, ácido fólico, zinco e potássio e por
este motivo possuem fortes propriedades antioxidantes e prote-

toras. Além disso, possuem pigmentos vegetais que previnem
o câncer. Hoje já são classificadas como alimentos funcionais,
por possuírem componentes que
preservam e promovem a saúde.
Ao utilizar a pimenta na alimentação de aves, é importante
ter o cuidado de não oferecê-la
em demasia, já que existem relatos de criadores que, utilizando este alimento todos os dias,

durante alguns
meses, começaram a observar aves com
diarreia em
seu plantel.
Além
disso,
quantidades excessivas podem apressar as mudas, fazendo com que algumas
aves comecem a troca de penas
antes do período esperado.
Pensando na dificuldade de
dosar as quantidades corretas
e da utilização geral das pimentas, a Alcon desenvolveu o alimento Alcon Club Farinhada
Pimenta, uma farinhada com
ingredientes variados e a quantidade recomendada de pimenta
e pimentão para as aves. É importante que este produto seja
utilizado como um alimento especial, nunca perfazendo mais
que 25 % da alimentação diária,
oferecido diariamente no período reprodutivo e às vésperas
de competições, e de 2
a 3
vezes por semana no
período de manutenção. A dieta deve estar baseada nos
alimentos balanceados de manutenção recomendados para cada
espécie.
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Papagaio-verdadeiro
O Papagaio-verdadeiro
(Amazona aestiva) é uma ave
da família Psitacidae também
comumente
conhecido
como
papagaio-comum ou papagaio-de-fronte-azul.
Possui coloração predominantemente verde com penas azuis na altura da
testa e mede cerca de 38 cm. É
uma das espécies de aves mais
inteligentes e pode viver até 80
anos.
Essa ave vive nas florestas
tropicais brasileiras (Amazônia)
e também na Argentina e Bolívia. Em seu habitat, o Papagaio-verdadeiro faz ninho no topo
das árvores ou em troncos velhos. Geralmente a fêmea coloca
de três a cinco ovos a cada postura e a incubação demora cerca
de 27 dias.
Costumam ter apenas um parceiro pela vida toda, o que pode
ser uma dificuldade quando pensamos na preservação, já que se
um dos animais é capturado ou
morto, o outro dificilmente irá se
reproduzir com outra ave.
Na natureza, alimentam-se de
frutas, folhas, sementes e casta-

nhas. Voam em bandos que podem ter centenas de indivíduos.
Os principais predadores do
papagaio são o homem e outras
espécies de aves, que se alimentam de seus filhotes e ovos. São
muito apreciados como animais
de estimação, pois possuem a
capacidade de imitar sons de
forma tão perfeita, que são conhecidos por “falar”. Por este
motivo, os filhotes são capturados de forma extensiva e levados ao mercado negro, onde a
maioria acaba morrendo pelas
condições precárias de transporte e alimentação. Estima-se que,
por ano, sejam retirados cerca
de 4.000 papagaios da natureza,
sendo que menos da metade deles sobrevive. Apesar de grande
declínio em sua população nativa, a BirdLife International avalia
a situação da espécie como pouco preocupante.
Felizmente existem criatórios
legalizados que abastecem o
mercado com aves criadas em
cativeiro, devidamente documentadas, para serem mantidas
como animais de companhia.
Para garantir a nutrição adequada dessas aves, devem ser utilizados alimentos balanceados específicos, como Alcon Eco Club
Psita Bits e Alcon Eco Club
Psita Sticks.

Espécie Ameaçada
de Extinção

Falcão-de-peito-vermelho

Ilustração e
texto: Eduardo
Parentoni
Brettas

Nome Popular:
Falcão-de-peito-vermelho
Ordem:
Falconiformes
Família:
Falconidae
Nome científico:
Falco deiroleucus
Habitat:
Vive em
densas.

áreas

de

florestas

Alimentação:
Sua alimentação consiste de
aves como pombas, codornas,
periquitos, gralhas e mamíferos
como morcegos.
Hábitos:
A fêmea possui cerca de 40
cm de comprimento, enquanto o
macho atinge 65 % do tamanho da
fêmea.
Espécie
rara,
com
poucas
observações no Brasil.
Durante o período reprodutivo, o
macho oferece uma presa à fêmea.
Nidifica em árvores e penhascos.
Com
o
desmatamento
vem
tornado-se rara, principalmente no
Sudeste.
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