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Por que devo medir os níveis de amônia
e nitrito da água do aquário?

A água do aquário está esbranquiçada, 
o que devo fazer?

Devo oferecer Gammarus ou ração para
minha tartaruga?

 A água turva indica que existe muita partícula livre 
no aquário e o substrato já está saturado. Nestas 
condições é comum haver também altos níveis de amônia 
e nitrito. Para resolver este contratempo:

1.   Aplique Labcon Cristal para sedimentar 
as partículas;

2.  Realize uma troca parcial da água, ¼ do 
volume do aquário, com sifonagem de fundo. 

3.   Utilize um sistema de filtragem mecânica 
eficiente, que filtre no mínimo 2 vezes o 
volume total do aquário em 1 hora. 

 O alimento completo para tartarugas aquáticas é 
Alcon Club Reptolife, que apresenta a quantidade ideal 
de todos os nutrientes que seu bichinho necessita. Alcon 
Club Gammarus é um delicioso petisco e deve ser 
fornecido em pequenas porções para distrair e agradar o 
pet. Se preferir, existe Alcon Club Reptomix, um 
alimento com a ração balanceada e o petisco juntos, na 
proporção correta. 

 Além da avaliação do pH, é importante verificar 
semanalmente a concentração de Amônia e Nitrito, pois 
estes compostos são extremamente tóxicos aos peixes. 
Em altas concentrações podem levar os peixes à morte, 
por impedir a fixação do oxigênio e deprimir o sistema 
imunológico. Para avaliar estes parâmetros utilize 
Labcon Test  Amônia Tóxica e Labcon Test Nitrito.

 Amônia e nitrito ocorrem de forma natural no 
aquário, a partir da matéria orgânica (fezes, sobras de 
alimento), resultante da superpopulação de peixes, 
deficiência da filtragem ou não realização de trocas 
parciais. 

 Quando o aquário está em equilíbrio, as bactérias 
nitrificantes controlam estes compostos. No entanto, 
quando há alguma alteração na água (mudança de 
temperatura, pH, trocas de água, etc.) pode ocorrer um 
desequilíbrio na população de bactérias, com possíveis 
picos de amônia e nitrito. 



 

 Quando pensamos em nós humanos é fácil 
entender o significado da expressão “alimentação 
balanceada”, mas quando o assunto é animais de 
estimação, precisamos ter alguns cuidados e entender 
bem o conceito. 
 
  Alimento balanceado é aquele que fornece 
todos os nutrientes: proteína, gordura, carboidratos, 
fibras, vitaminas e minerais, na quantidade requerida 
pela espécie. Além das exigências nutricionais da 
espécie, também deve ser considerada a rotina de 
atividades, a fase da vida e o período do ano. 

 Alguns exemplos podem facilitar o entendi-
mento. A tartaruga aquática e o jabuti são onívoros, no 
entanto, na natureza o jabuti se alimenta predominan-
temente de vegetais. O consumo de proteína desta 
espécie é muito menor que das tartarugas aquáticas, 
que se alimentam basicamente de pequenos animais. 
Se oferecermos para os Jabutis alimentos com altos 
teores proteicos, como carne, ovo e ração para tartaru-
gas aquáticas, haverá sobrecarga nos rins e fígado, 
problemas metabólicos e debilidade do sistema 
imunológico. Também é igualmente prejudicial se 
estes répteis se alimentarem somente de 
frutas e verduras, pois o teor proteico será 
muito menor do que o necessário para o 
organismo funcionar bem e ele crescer de 
forma saudável. Alcon Club Répteis 
Jabuti garante dieta corretamente 
balanceada para Jabutis. Para tartarugas 
aquáticas o alimento ideal é Alcon Club 
Reptolife. 

 Outro equívoco comum é fornecer sementes 
para aves, com alegação de que é o alimento que 
consomem na natureza. Neste caso não são conside-
rados alguns fatores importantes. O gasto energético 
de uma ave livre é muito superior ao de uma em 
cativeiro. As sementes encontradas na natureza são 

diferentes daquelas oferecidas. Na natureza também 
são consumidos outros alimentos. As 
sementes comercializadas são ricas em 
gordura e carentes de proteína, vitaminas 
e minerais, assim não atendem as necessi-
dades nutricionais das aves e trazem 
sérios prejuízos metabólicos. Para que as 
aves alcancem seu melhor rendimento, um 
canto vigoroso e penas bonitas é essencial 
que estejam nutricionalmente equilibra-
das. Este equilíbrio nutricional é consegui-
do com o fornecimento das rações de 
manutenção das linhas Alcon Eco Club e 
Alcon Club. 

 No caso das aves existe outra particularidade: 
o requerimento nutricional se modifica em períodos de 
muda de penas e reprodução (do acasalamento à 
alimentação dos filhotes). Nestes períodos as exigên-
cias proteicas e lipídicas aumentam, sendo necessária 
a complementação da dieta com Alcon Club 
Farinhada, Alcon Club Top Life ou Alcon Club 
Super Top Life. Os filhotes também necessitam de um 
alimento específico, que simule a alimentação 
fornecida pelos pais, com enzimas digestivas, probióti-
cos e prebióticos, como Alcon Club Papa para 
Filhotes. Papas casei-
ras, como papa de fubá 
e ração bat ida não 
a p r e s e n t a m  e s t e s 
componentes essencia-
is, além do balancea-
mento não ser adequa-
do .  I s t o  d i ficu l t a  a 
digestão do alimento, 
que pode ficar estagna-
do no papo, levando à fermentação e desenvolvimento 
de fungos, uma das causas mais comuns de morte de 
filhotes.

 É muito importante alimentar seu bichinho com 
as rações específicas para a espécie e lembrar que 
boa alimentação é o fator principal para a manutenção 
da saúde e do bem estar.

Pets Exóticos e Silvestres 
A importância da alimentação balanceada 
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Alimentação de filhotes
 do Nascimento ao Desmame 

 O nascimento é um momento mágico, que requer, além de carinho, muito cuidado. Muitas dúvidas surgem 
nessa época, desde a quantidade, frequência e tipo de alimento, assim como sobre o manejo dos filhotes. Para 
auxiliar nesta tarefa reunimos algumas orientações importantes para esse período.

 

 A alimentação manual deve imitar o que 
acontece na natureza. O alimento deve apresentar as 
mesmas características daquele fornecido pelos pais, 
rico em enzimas digestivas e microrganismos capazes 
de colonizar o trato gastrointestinal do filhote. Estas 
características estão presentes em 
Alcon Club Papa para Filhotes. As 
papas caseiras não apresentam 
enzimas digestivas, probióticos e 
prebióticos em sua composição, o que 
dificulta a sua digestão e facilita a 
estagnação do alimento no papo do 
animal, facilitando a fermentação e o 
desenvolvimento de fungos, causa 
comum da morte de filhotes. Alcon 
Club Papa para Filhotes apresenta 
todos os nutrientes requeridos para o 
crescimento saudável dos filhotes.

 No momento da alimentação, a ave deve ficar 
em uma posição confortável, caso contrário poderá 
engasgar ou ser asfixiada pelo alimento. Quando 
manusear o filhote, o ideal é usar luvas descartáveis, 
evitando assim qualquer tipo de contaminação.

 A Papa deve ser preparada na diluição 
indicada para a idade da ave, conforme sugere a 
tabela a seguir:

 Juntar o alimento em pó à água morna (cerca 
de 38 ºC) e homogeneizar bem antes de servir. Para 
medir as porções de papa e água utilize um utensílio, 
como uma tampinha de garrafa pet ou xícara de 
cafezinho, por exemplo. A Papa pode ser servida com 
o auxílio de uma seringa, sonda, colher ou pazinha, 
como preferir. Existem no mercado seringas especiais 
para alimentação de filhotes, com um dosador que 
evita o risco de asfixia do filhote. Caso haja sobra, esta 
não pode ser guardada para a próxima refeição.

 A quantidade de Papa a ser fornecida em cada 
refeição varia bastante de um indivíduo para outro, 
sendo que o papo deve estar cheio, porém não túrgido 
demais. Antes de cada alimentação é importante que o 
animal consiga digerir todo o conteúdo do papo, para 
evitar que o alimento estagnado fermente e propicie o 
desenvolvimento de fungos. O tempo que a ave leva 
para digerir o alimento identifica a hora em que pode 
ser oferecida a próxima refeição. Neste momento o 
papo vai ficar vazio e o filhote irá solicitar o alimento.

 A higiene é outro fator importante. Todos os 
utensílios utilizados na alimentação, como colher, 
seringa e recipientes, devem ser lavados e 
desinfetados após o uso. Os resíduos favorecem o 
desenvolvimento de fungos e bactérias. O papel que 
cobre o ninho deve ser trocado a cada alimentação.

 O aquecimento dos filhotes também é 
fundamental, pois eles nascem totalmente sem 
plumas ou penas e não conseguem manter a 
temperatura corporal. A tabela abaixo mostra as 
tempera tu ras  ind icadas  em cada fase  de 
desenvolvimento:  

 
 Após a fase de desenvolvimento, é chegada a 
hora do chamado “desmame”, fase em que o filhote 
deve começar a se alimentar sozinho. A idade de 
desmame difere muito entre as espécies. A 
alimentação manual deve ter continuidade até 
aproximadamente 40 dias de vida dos Pássaros, 60 
dias dos Psitacídeos pequenos, como Calopsitas, 
Agapornis e Periquitos, e 90 dos Psitacídeos médios e 
grandes, como Maritacas, Papagaios e Araras. Este 
tempo pode variar conforme a espécie e o indivíduo.

Idade (dias) 1º e 2º dias 3º e 4º dias 5º e 6º dias 7º dia em diante

1 Parte de
 alimento

 para 5 partes
 de água

1 Parte de
 alimento

 para 4 partes
 de água

1 Parte de
 alimento

 para 3 partes
 de água

1 Parte de
 alimento

 para 2 partes
 de água

Proporção
alimento/água

(em volume)

1 a 5 dias

36 ºC 33 ºC 30 ºC 27 ºC 25 ºC

6 a 10 dias 11 a 15 dias 16 a 30 dias Após 30 dias
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 Para iniciar a troca da papa pela 
ração, disponibilize sempre os 2 alimen-
tos, Alcon Club Papa para Filhotes e 
rações de manutenção Alcon Eco Club 
ou Alcon Club. Diminua gradativamente 
a quantidade de Papa e aumente a       
de ração, até que esta perfaça 100 % da 
dieta. No início o filhote irá apenas 
brincar com o alimento sólido, mas com o 
tempo ele próprio ira buscar o novo 
alimento e a água. A transição não deve 
levar mais de 30 dias. Neste período os 
filhotes podem perder peso devido ao 
estresse causado pela mudança de 
alimentação. É normal que percam em 
torno de 10 % de peso durante essa fase, 

que logo será recuperado.
 As rações de manutenção Alcon Eco Club e 
Alcon Club foram desenvolvidas para atender 
completamente as necessidades nutricionais das 
espécies as quais se propõem, não necessitando 

de complementação. Frutas e 
verduras podem ser utilizadas 
como enriquecimento ambiental 
(distração), em pequena quantida-
de, no máximo duas vezes por 
semana. Alcon Club Farinhada 
deve ser oferecida no período de 
muda de penas, reprodução e 
estresse, perfazendo 25 % da 
dieta diariamente.

Desmame de
Calopsita

Frequência
alimentação diária
Papa para Filhotes

08 - 06

06 - 04

04 - 03

03 - 02

refeições

refeições

refeições

refeições

Só Alcon Eco
Club Calopsita

10º

20º

30º

40º

0

dia

dia

dia

dia

Alcon Eco

Club Calopsita

oferecida a vontade

no comedouro
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Barbos  
Beleza e vitalidade nos aquários  

 Tradicionais na aquariofilia, os Barbos são 
habitantes frequentes de aquários comunitários, 
devido à resistência, beleza e atividade intensa, 
pois nadam rápida e incansavelmente.

 Fazem parte da família Cyprinidae, que é 
uma das mais numerosas entre os peixes de água 
doce, com mais de 2.000 espécies distribuídas em 
mais de 200 diferentes gêneros. Os Barbos são 
originários do sudeste asiático, de países como 
Índia, Sri Lanka e Indonésia.

 São peixes resistentes, mas é importante 
manter um bom sistema de filtragem e monitorar a 
qualidade da água, para não adoecerem. 
Semanalmente devem ser testados os níveis de 
pH, amônia e nitrito. O pH deve estar próximo do 
neutro, entre 6,8 e 7,2, enquanto a temperatura 
pode ficar entre 22 e 26 ºC.

 Alguns Barbos, como o Sumatrano, têm 
fama de agressivos, pois podem mordiscar a 
cauda de outros peixes. É prudente evitar misturá-
los com peixes muito lentos e com caudas gran-
des, como o Guppy ou o Kinguio. Ainda assim, 
esse problema ocorre por falta de espaço ou 
quando há poucos ou apenas um exemplar de 
Barbo em um aquário comunitário. Devem ser 
mantidos em cardumes de pelo menos cinco 
exemplares, em aquários espaçosos com pelo 
menos cem litros, com plantas e pedras decorati-
vas, mas que permitam espaço para seus cons-
tantes deslocamentos. Nadam preferencialmente 
a meia altura da água.

 Na natureza têm comportamento onívoro, 
alimentando-se de insetos, pequenos invertebra-
dos, algas e plantas. Em aquários apreciam muito 
rações de boa qualidade, que podem ser em 
flocos, como Alcon Shrimp, Alcon Colours e 

Alcon Spirulina, ou granuladas, como Alcon 
Neon e Alcon Ciclídeos Grânulos.

 

 A reprodução em aquários não é difícil. São 
ovíparos e a desova ocorre no fundo ou no meio 
de plantas. Não apresentam cuidado parental, ou 
seja, os pais não cuidam dos ovos e da prole. Eles 
devem, inclusive, ser retirados do aquário de 
reprodução após a desova e fecundação, pois 
podem devorar os ovos ou os filhotes nascidos.

 Os Barbos já foram classificados com 
outros nomes de gênero, como Barbus e Capoeta. 
Hoje as espécies mais tradicionais estão abriga-
das no gênero Puntius.

 

 



07

Alcon News 25

Espécie AmeaçadaEspécie Ameaçada
 de Extinção de Extinção

Espécie Ameaçada
 de Extinção

Papo-brancoPapo-brancoPapo-branco

Nome Popular:
Papo-branco

Ordem:
Passeriformes

Família:
Thamnophilidae

Nome Científico:
Biatas nigropectus

Habitat:
Vive na Mata Atlântica em brenhas de 
taquarais e bambuzais. Ocorre do Rio de 
Janeiro a Santa Catarina, incluindo Minas 
Gerais.  

Alimentação:
Alimenta-se de pequenos insetos e 
aranhas. 

Hábitos:
Atinge 18 cm de comprimento. Costuma 
seguir bandos mistos de aves e formigas 
de correição saltando e pulando no meio 
das folhagens. Pousa nas taquaras com o 
topete sempre arrepiado. Está ameaçado 
extinção devido à destruição do seu 
ambiente. 

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

Conheça algumas espécies:

Barbo Conchônio  (Punt ius 
conchonius)
Origem: Índia, Bangladesh.
Também conhecido por Barbo 
Rosado,  pr inc ipa lmente pela 
coloração dos machos, que podem 
chegar a tons avermelhados na 
época da reprodução, com a 
nadadeira dorsal preta. Suas 
escamas são bem evidentes e brilhantes. Existe uma variedade “véu” 
ainda mais bonita, com as nadadeiras bem longas. Tem 
comportamento dócil, apesar do tamanho, que pode passar dos       
10 cm.

Barbo Sumatrano (Puntius 
tetrazona)
Origem: Indonésia,  i lhas de 
Sumatra e Bornéu.
Chamado também de Barbo Tigre, 
pois destacam-se as l is t ras 
vert icais quase negras bem 
definidas sobre o corpo claro, além 
d a s  e x t r e m i d a d e s  e m  t o m 
avermelhado. 
Existem variedades oriundas de 
melhoramento genético, como a verde e a albina, muito procuradas 
pelos aquaristas. Pode chegar aos 7 cm.

Barbo Cereja (Puntius titteya)
Origem: Sri Lanka.
São peixes pequenos, não 
passado de 4 ou 5 cm quando 
adultos. Muito ativos, nadam 
rapidamente por todo o aquário. O 
n o m e  v e m  d a  c o l o r a ç ã o 
avermelhada característica do 
macho. A fêmea possui coloração 
mais clara, com listras horizontais 
em tons de amarelo e preto.

Barbo Ouro (Puntius sachsi)
Origem: Sudeste da Ásia.
Possui o corpo todo amarelo 
dourado, com as nadadeiras 
tendendo para o alaranjado em 
peixes bem adaptados. Os 
machos têm o corpo menor e 
mais esguio, além de uma faixa 
lateral com pigmentação preta e 
esverdeada. Adultos chegam a  
8 cm de comprimento.




