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n Decoração de acordo com a natureza
n Para animais terrestres e aquáticos
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A manutenção de répteis e anfíbios é algo
de especial. O aspecto e o comportamento
destes animais são fascinantes. Com um
terrário, pode-se criar um deserto, uma flo-
resta tropical ou um biótopo de tartarugas
aquáticas, seguindo o exemplo da natureza.

Ao observar os animais, esquecerá rapida-
mente o dia-a-dia. Alguns dos animais per-
dem o medo natural para com os seres hu-
manos, outros manifestam, também no
terrário, o seu comportamento interessante,
como p. ex. o comportamento de caça ou
comportamento de reprodução.

Independentemente do animal que escolher,
desde o pequeno Dragão de Lawson até
aos camaleões que mudam a sua cor – um
réptil ou um anfíbio sempre enriquece a
vida.
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É impressionante que os répteis já habita-
vam a Terra à 300 milhões de anos e durante
um período de mais de 200 milhões de anos
dominaram o planeta de forma indiscutível,
ou seja muito antes de aparecerem os seres
humanos.

Este manual oferece-lhe uma primeira im-
pressão sobre as diferentes formas de ma-
nutenção e as espécies de répteis mais 
populares. Para informações mais porme-
norizadas, na sua loja especializada está
disponível literatura específica sobre os di-
ferentes grupos e espécies de animais.

3



4

Geralmente, os répteis, anfíbios e artrópo-
des estão muito bem adaptados ao seu ha-
bitat natural. Para que estes animais tam-
bém se sintam bem no terrário, é importante
satisfazer as suas necessidades da melhor
maneira possível. Assim, com os cuidados
adequados, os animais mantêm-se saudá-
veis e proporcionam alegria ao seu dono
com todo o seu repertório de comporta-
mentos.

As particularidades do deserto são princi-
palmente a seca extrema, em combinação
com fortes variações de temperatura entre
o dia e a noite. Como substrato, de prefe-
rência deve utilizar areia pura ou, para os
répteis que gostam de escavar, uma mistura
de areia e argila.

A iluminação é composta por uma lâmpada
de luz diurna, como a SERA reptil daylight
compact, e uma iluminação adicional rica
em UV-A/UV-B, como a SERA reptil desert
compact 10 %. Deste modo, poderá satis-
fazer as elevadas necessidades dos habi-

tantes do deserto, no que diz respeito à luz.
Os animais mantêm-se saudáveis e mos-
tram o seu comportamento natural em
todas as suas variedades.

Para simular o aquecimento do substrato
durante o dia, instale por baixo do substrato
um cabo de aquecimento (SERA reptil heat
cable) ou uma almofada térmica (SERA
reptil thermo comfort mat). Dependendo
das necessidades, também se podem dei-
xar ligadas durante a noite. Para criar pon-
tos de calor locais, pode utilizar, p. ex. lâm-
padas de halogéneo (SERA reptil sun spot).

Seguidamente apresentamos os biótopos
de terrário mais frequentes e alguns dos
possíveis habitantes, para lhe oferecer uma
compilação da maravilhosa diversidade da
terrariofilia. 

SERA terrários biótopo

Terrários para répteis terrestres

Terrário do deserto



Nos terrários do deserto, a temperatura média é de
30 °C, por baixo das lâmpadas de calor pode alcan-
çar 45 – 55 °C. Durante a noite deve baixar a tem-
peratura para 15 – 20 °C.

Com estruturas de pedras e raízes, podem-se formar
cavernas e zonas ao sol. Certifique-se de que estas
não possam ser enterradas. Em caso necessário,
cole-as com silicone, para evitar que os animais fi-
quem presos nelas. O substrato deve ser ligeiramente
humedecido de manhã, deste modo simula o orvalho.
No entanto, a humidade deve desaparecer outra vez
rapidamente. Os animais do deserto também devem
ter sempre à sua disposição um pequeno recipiente
para beber. Como vegetação, são adequados as
agaves e os cactos sem picos perigosos. Como al-
ternativa, também pode utilizar plantas artificiais.
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Fichas técnicas dos habitantes do deserto

DRAGÃO DE LAWSON (POGONA HENRYLAWSONI)
Comprimento até 30 cm
Origem Austrália
Temperatura Durante o dia 25 – 32 °C (localmente

até 55 °C), durante a noite 15 °C
Humidade do ar 30 – 40 %
Alimentação Insectos e plantas, SERA reptimi-

neral C, SERA reptil Professional
Herbivor e Carnivor

Devido ao tamanho e ao aspecto
interessante, os Dragões de Law-
son são animais do terrário muito
populares. A sua personalidade
individual, juntamente com um
carácter calmo, tornam-nos inte-
ressantes, também para princi-
piantes. 
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Lagartos muito ágeis, bons salta-
dores e de actividade diurna que,
em caso de ameaça, andam
sobre as suas patas traseiras. No
fim de Novembro hibernam du-
rante 6 a 10 semanas a uma tem-
peratura entre 10 e 15 °C.

Comprimento até 35 cm
Origem Sul dos EUA, nordeste do México 
Temperatura Durante o dia 25 – 30 °C (localmente

até 45 °C), durante a noite 20 °C
Humidade do ar 40 – 60 %
Alimentação Insectos, ocasionalmente também

fruta e salada, SERA reptimineral
C e H

LAGARTO DE COLAR (CROTAPHYTUS COLLARIS)

Estes Eublepharidae nocturnos,
bastante populares, vivem nas
estepes secas e meio secas. De
acordo com a sua origem, devem
hibernar a temperaturas mais bai-
xas (12 – 15 °C). O terrário deve
estar equipado com elementos
para trepar e cavernas.

Comprimento 
(cabeça e corpo) 11 – 15 cm
Origem Norte da Índia, Paquistão, Afega-

nistão, Irão, Iraque
Temperatura Durante o dia 25 – 30 °C (localmente

até 40 °C), durante a noite 20 °C
Humidade do ar 40 – 60 %
Alimentação Grilos, gafanhotos, baratas, SERA

reptimineral C

LAGARTIXA-LEOPARDO (EUBLEPHARIS MACULARIUS)
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Na floresta tropical, muitas vezes as tempe-
raturas são praticamente constantes (aprox.
24 – 26 °C) e a humidade do ar é elevada
(80 %). Os animais que vivem na floresta
tropical são, geralmente, espécies trepado-
ras, que vivem nas árvores. Há que ter isto
em conta, ao decorar o terrário. O substrato
adequado, é resistente ao bolor e não con-

tém aditivos nem fertilizantes. Perfeitamente
adequado, é o húmus para terrário, como 
p. ex. SERA reptil coco soil, que se pode
armazenar facilmente, em blocos, sem ocu-
par muito espaço. Em combinação com a
água, este substrato aumenta consideravel-
mente o seu volume.

Terrário da floresta tropical

Conselho da SERA 

Para que a água em excesso não enchar-
que o substrato, é aconselhável instalar
uma drenagem. Para isso, espalhe uma
camada fina de SERA siporax no fundo,
coloque em cima SERA lã filtrante e de-
pois coloque o substrato.

!!
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Para que o fundo não se seque, nos terrários da floresta tro-
pical é melhor instalar as almofadas térmicas na parede pos-
terior. Com as almofadas térmicas autocolantes SERA reptil
thermo comfort mat S e M, isto não representa um pro-
blema. Um elemento importante de decoração são as madei-
ras resistentes à humidade, que também têm um aspecto
muito atractivo. Como vegetação, são adequadas pratica-
mente todas as plantas de interior não tóxicas disponíveis no
mercado, como as orquídeas, bromélias, tillandsias, fetos tro-
picais, musgos e também diferentes espécies de fícus. Utilize
plantas sem fertilizantes. Em caso de plantas de origem in-
certa, borrife-as várias vezes e, caso necessário, aclare-as em
água abundante, antes de as plantar no terrário.

Conselho da SERA

Os animais com cerdas nas suas patas
necessitam de superfícies lisas para tre-
par. Para isso, as canas de bambu são
ideais como decoração.

!!
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Rã flecha com colorações fasci-
nantes. Só os animais que vivem
em liberdade é que produzem ve-
neno; portanto, nos animais cria-
dos em cativeiro (em terrários) a
concentração de veneno já não é
detectável.

RÃ FLECHA PRETA E VERDE (DENDROBATES AURATUS)

Esta espécie bonita de geconí-
deos provém de uma região
muito chuvosa; há que considerar
este facto na manutenção destes
animais. A partir de Novembro
devem-se simular dois ou três
meses frios (no máximo 23 °C).

Comprimento 12 – 13 cm
Origem Leste de Madagáscar
Temperatura Durante o dia 28 – 30 °C (local-

mente 35 °C), durante a noite 20 °C
Humidade do ar 75 – 100 %, por meio de aspersão

diária
Alimentação Pequenos insectos (grilos, moscas),

papa de fruta, SERA reptimineral C

PHELSUMA QUADRIOCELLATA QUADRIOCELLATA

Fichas técnicas dos habitantes da floresta tropical

Comprimento 2,5 – 5 cm
Origem Nicarágua, Costa Rica, Panamá, 

Colômbia, Tobago 
Temperatura Durante o dia 24 – 28 °C, durante a

noite 23 °C
Humidade do ar 80 – 100 %
Alimentação Mosca da fruta, grilos pequenos,

Collembola, isópodes tropicais, ali-
mento de crescimento: SERA micron
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ANOLIS VERDE (ANOLIS CAROLINENSIS CAROLINENSIS)
Comprimento até 20 cm
Origem Sudeste dos EUA, Bahamas
Temperatura durante o dia 24 – 27 °C (localmente

até 34 °C), durante a noite 22 °C
Humidade do ar 80 %
Alimentação Insectos, SERA reptimineral C

Espécie de iguana pequena e po-
pular de actividade diurna, que
vive em arbustos ou árvores e
tem cerdas nas patas. Depen-
dendo do seu estado de ânimo,
estes animais ágeis podem
mudar de cor. De preferência
devem ser mantidos aos pares, já
que têm um comportamento
muito territorial. No Inverno hiber-
nam durante 4 a 6 semanas a
uma temperatura de 18 °C.
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Conselho da SERA

Armadilha para o alimento vivo
De vez em quando é possível que o
alimento vivo escape. Pode apanhá-
lo facilmente com a armadilha SERA
snail collect e um pouco de comida.

CAMALEÃO-PANTERA (FURCIFER PARDALIS)
Comprimento Macho 55 cm, fêmea 35 cm
Origem Madagáscar e ilhas adjacentes
Temperatura durante o dia 22 – 28 °C (localmente

até 35 °C), durante a noite 16 – 22 °C
Humidade do ar 70  – 100 %
Alimentação Insectos

Este camaleão, que tem uma co-
loração esplêndida, pertence às
espécies de fácil manutenção,
embora, em geral, os camaleões
não sejam animais fáceis. Ao
contrário da crença geral que os
camaleões podem mudar de cor,
para se esconder, em realidade a
mudança de cor é ocasionada
pelo estado de ânimo do animal
(medo, stress, fome, temperatura,
doença, parada nupcial).

!!
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SERA aqua-terrários
O aqua-terrário serve para manter répteis e anfíbios
que tanto vivem na água como (temporariamente) na
terra. Dependendo da espécie mantida, como aqua-
terrário pode-se utilizar um terrário, criando uma
zona separada para nadar (p. ex. para rãs e tritões),
ou também um aqua-terrário especial, como o SERA
reptil aqua biotop (p. ex. para tartarugas aquáticas).

De preferência, deve aquecer tanto a zona da terra
como a zona da água e ambas devem apresentar
aproximadamente a mesma temperatura, para evitar
doenças relacionadas com resfriados. Para aquecer
a água, um aquecedor com termóstato para aquá-
rios é especialmente adequado. Instala-se debaixo
de água e permite regular a temperatura pretendida.
Na manutenção das tartarugas, certifique-se de que
o tubo de vidro do aquecedor esteja protegido, para
que os animais não o possam partir. Os SERA
aquecedores com termóstato para aquários ga-
rantem a maior segurança com o seu protector.
Para aquecer a zona exterior há lâmpadas espe-
ciais, como o radiador cerâmico SERA reptil
thermo ceramic (página 26).
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Conselho: Acondicionamento da água

Os répteis e anfíbios podem reagir de forma
muito sensível à presença de resíduos quí-
micos na água. Por este motivo, nunca se
deve encher um aqua-terrário directamente
com a água da torneira. Primeiro acondi-
cione a água. Especialmente para esta apli-

cação, foi desenvolvido o SERA reptil
aquatan, que aglutina os metais pesados
tóxicos, dá à água uma coloração natural,
favorecendo assim o comportamento natu-
ral e simplificando a manutenção de espé-
cies sensíveis.

É aconselhável filtrar a água. Para os ani-
mais pequenos é adequado um filtro interior,
p. ex. o SERA fil 120. No caso de espécies
maiores, como as tartarugas, deve-se insta-
lar um filtro exterior, como o SERA fil bio-
active 250 + UV. A técnica de UV incluída,
previne as doenças e as algas.

A iluminação depende do tipo de terrário.
Uma lâmpada de utilização universal é a
SERA reptil LED energy light, que já está
incluída no SERA reptil aqua biotop (pá-
gina 22). Como complemento, ou para sa-
tisfazer as necessidades da espécie man-
tida, pode-se utilizar adicionalmente a
lâmpada SERA reptil daylight compact
(página 24). As tartarugas aquáticas prefe-
rem ter também uma lâmpada de calor
(aprox. 40 °C), por exemplo a lâmpada de
halogéneo SERA reptil sun spot (página
26).

!!
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Fichas técnicas dos habitantes dos aqua-terrários

Em geral, todas as tartarugas aquáticas da
espécie Trachemys são adequadas para a
manutenção num aqua-terrário. No entanto,
dependendo da espécie de tartarugas, o

aqua-terrário deve ser bastante grande. Em
seguida apresentamos-lhe duas espécies
de tartarugas aquáticas que não crescem
muito e são fáceis de cuidar.

Se procura algo especial, então a
Tartaruga Almiscarada Comum,
com o seu aspecto primitivo, cor-
responderá aos seus desejos.
Devido à agressividade entre os
exemplares da mesma espécie, é
adequada para se manter sozi-
nha. Durante o Verão, esta espé-
cie também pode ser mantida no
lago. Os animais devem ter a
possibilidade de hibernar.

Comprimento 8 – 14 cm
Origem Sudeste dos EUA, até ao su-

deste do Canadá
Temperatura da água dependendo da estação 

10 – 27 °C
Alimentação Gammarus, peixes pequenos,

caracóis, larvas de mosquito,
SERA reptimineral C,
SERA raffy P e I, SERA reptil
Professional Herbivor & 
Carnivor, SERA raffy Baby-
Gran

TARTARUGA ALMISCARADA COMUM (STERNOTHERUS ODORATUS)
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Estes tritões vivem sobretudo na
água. Portanto, a zona da água
deve ser maior que a zona de
terra. Estes animais, que vistos
de cima têm uma coloração dis-
creta, mostram toda a sua beleza,
quando se observam de baixo.

Comprimento 5 – 12 cm
Origem Este da China
Temperatura 20 – 22 °C no Verão (no Inverno 

12 – 14 °C)
Alimentação Minhocas, insectos, lesmas, 

SERA FD larvas vermelhas,
SERA FD Dáfnias

TRITÃO VENTRE DE FOGO (CYNOPS ORIENTALIS)

Estes animais bonitos pertencem
às tartarugas aquáticas que mais
frequentemente são mantidas em
aqua-terrários. Necessitam de
muito espaço para nadar e uma
pequena área terrestre. De
acordo com a sua origem, as
temperaturas da água e a dura-
ção da iluminação devem corres-
ponder ao ciclo das estações do
ano.

Comprimento Fêmeas 20 – 25 cm, 
machos 15 cm

Origem Sul dos Estados Unidos da
América

Temperatura da água Dependendo da estação, 
12 – 27 °C (na área terrestre até
40 °C)

Alimentação omnívora (Gammarus, peixes
pequenos, carne de bivalves),
legumes, fruta, SERA reptimi-
neral C, SERA raffy P, SERA
raffy Baby-Gran

TARTARUGA CORCUNDA DO MISSISSIPI 
(GRAPTEMYS PSEUDOGEOGRAPHICA PSEUDOGEOGRAPHICA)
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Conselho da SERA

Eliminação natural dos maus odores:
Os microorganismos especiais contidos no
SERA reptibioclear decompõem os res-
tos orgânicos, como p. ex. a comida, evi-
tando naturalmente a formação de odores
desagradáveis. Assim, de modo compro-
vado, a poluição da água é reduzida.

Terrário de tartarugas

A manutenção ao ar livre, no jardim ou numa varanda
grande, é especialmente adequada para as tartarugas
terrestres europeias. Dependendo do tamanho e do
equipamento, estas tartarugas podem ser mantidas ao
ar livre durante todo o ano. No entanto, durante as es-
tações da Primavera e do Outono, será necessário um
refúgio, como p. ex. uma estufa. Para além do aque-
cimento, a estufa deve ter também uma iluminação
suficiente, p. ex. com a SERA reptil desert compact
com 10 % de radiação UV-B. Com esta lâmpada,
também é garantida a síntese necessária de vita-
mina D3. Como ponto local de aquecimento, utilize
uma lâmpada de halógeneo. Caso não seja possí-
vel colocar um refúgio de tamanho suficiente, logo
que baixem as temperaturas, coloque as tartaru-
gas num terrário adequado (por favor, veja o ca-
pítulo “Terrário de tartarugas”).

A cerca ao ar livre deve ser à prova de fugas. As
tartarugas sabem trepar surpreendentemente
bem, o que deve ter em conta ao determinar a
altura das paredes da cerca. Proteja a cerca
contra os predadores, como as martas, rapo-
sas e gatos.

Se possível, as tartarugas terrestres europeias
devem ser mantidas ao ar livre. No entanto,
para os animais jovens, doentes ou fracos,
mas também para o período entre a hiberna-
ção e a manutenção ao ar livre, será aconse-
lhável um terrário. De acordo com o seu habi-
tat natural, os animais devem ser mantidos
num ambiente relativamente quente e seco
durante o Verão (aprox. 25 °C) e num ambiente
fresco e húmido durante o Inverno (aprox. 
5 °C). Como substrato é adequada a turfa de
coco, eventualmente misturada com areia.

!!

Manutenção ao ar livre
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A Testudo graeca ibera é uma das
tartarugas terrestres mais popu-
lares. De acordo com a sua ori-
gem, para uma manutenção ade-
quada, tem que hibernar. 

Comprimento 25 – 35 cm
Origem Balcãs 
Temperatura Durante o dia 20 – 26 °C (localmente

até 40 °C), durante a noite 16 – 20 °C
Alimentação vegetal (por exemplo Dente-de-Leão,

tanchagem, salada), 
SERA reptimineral H, SERA raffy
Vital, SERA reptil Professional 
Herbivor

TESTUDO GRAECA IBERA

Fichas técnicas de tartarugas terrestres

Para a iluminação, para além da luz diurna,
utiliza-se uma lâmpada UV-B, como a SERA
reptil desert compact, assim como uma
lâmpada de halogéneo (aprox. 40 °C). Tam-
bém é necessária uma tigela de água, onde
os animais possam tomar banho de vez em
quando. Os terrários de tartarugas, não
podem ser aquecidos por baixo com um
cabo de aquecimento nem com uma almo-
fada térmica, pois seca a carapaça e pode
provocar deformações da mesma. Neste
caso, é aconselhável instalar uma almofada
térmica, como a SERA reptil thermo com-
fort mat na parede posterior.
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A Testudo marginata é uma das
maiores e mais raras tartarugas
terrestres europeias. Devido ao
seu tamanho, não é realmente
adequada para um terrário, mas
sim para a manutenção ao ar livre
durante todo o ano.

Comprimento 25 – 35 cm
Origem Sul da Albânia até ao sul do 

Peloponeso
Temperatura Durante o dia 22 – 26 °C (localmente

até 40 °C), durante a noite 16 – 20 °C
Alimentação vegetal (por exemplo Dente-de-Leão,

tanchagem, salada), SERA reptimine-
ral H, SERA raffy Vital, SERA reptil
Professional Herbivor

TESTUDO MARGINATA

19



O terrário deve apresentar superfícies lisas,
para que seja fácil de limpar. Deve ser bem
arejado, para que não se origine uma acumu-
lação de ar. No entanto há que evitar corren-
tes de ar directas. Para os répteis que vivem
no solo, escolha uma base com a maior su-
perfície possível; para as espécies que tre-
pam, um terrário que seja o mais alto possí-
vel. Os répteis que vivem principalmente na
água necessitam de um aqua-terrário.

As dimensões do SERA reptil terra biotop
60 permitem manter anfíbios, répteis e ar-
trópodes, tanto aqueles que vivem no solo,
como os trepadores. As portas podem-se
abrir por completo e retirar, em caso neces-
sário. A tampa do terrário também se pode
retirar. Deste modo pode instalar aparelhos
no terrário, sem problemas e, o que é ainda
mais importante, o terrário pode-se limpar
de forma higiénica e sem complicações. As
portas estão protegidas com um meca-
nismo de fecho, fácil de abrir por fora, de tal
modo que nem mesmo as serpentes conse-
guem fugir. O cadeado de combinação da

SERA para terrários já
incluído, oferece segu-
rança adicional.

20

O equipamento óptimo para o terrário

Terrários para répteis 
terrestres
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Acessórios recomendados:
• Iluminação para terrário SERA (página 24),

com 2 casquilhos e iluminação nocturna
por LED

• Lâmpada SERA
• Almofadas térmicas SERA (página 25),

para a instalação debaixo do terrário ou
• Cabo de aquecimento SERA (página 25)

para a instalação no terrário

Gratuitamente com o SERA reptil terra bio-
top 60 recebe:
• Húmus para terrário SERA reptil coco soil
• SERA reptil thermometer/hygrometer
• Cadeado de combinação

1 2 33 36

Durante a construção do SERA reptil terra
biotop 60, foram desenvolvidos muitos de-
talhes funcionais, tendo em conta as neces-
sidades dos répteis:

Moldura de plástico preto para uma maior
estabilidade e protecção dos cantos
Espessura do vidro: 4 mm
Duas portas na parte frontal, que se
podem abrir individual ou simultanea-
mente. Fechadura especial para impedir
a fuga dos animais. As portas têm um
acabamento de borracha para que se
possam fechar de modo suave e seguro
Com cadeado de combinação adicional
Protecção contra o embaciamento dos
vidros, graças à grelha de ventilação em
cada porta

1

2

3

4

5

Tampas de arame fino removíveis e fáceis
de limpar, que garantem uma ventilação
abundante e permitem uma boa ilumina-
ção do terrário. Sendo assim, os animais
não sofrerão queimaduras causadas
pelas lâmpadas instaladas sobre ou
acima da tampa
Passagens para cabos na tampa, que se
podem fechar individualmente e que ga-
rantem a instalação fácil dos aparelhos
Canto particularmente alto, na parte de
baixo. Pode-se encher até 10 cm. Pode-
se utilizar como aqua-terrário ou encher
com uma camada alta de substrato, que
é também ideal para as espécies que
gostam de escavar
Fundo levantado, para instalar um aque-
cedor em baixo do terrário, sem quais-
quer problemas
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O SERA reptil aqua biotop é ideal, por
exemplo, para tartarugas aquáticas peque-
nas, caranguejos e outros crustáceos. A
maior proporção de água requer uma téc-
nica completamente diferente dos terrários
para répteis terrestres. O SERA reptil aqua
biotop, com o seu equipamento singular e
completo, está pronto a funcionar e o filtro
incluído no conjunto pode-se activar biolo-
gicamente de imediato:

Equipamento plug-in completo, pronto a
funcionar de imediato

SERA reptil aqua biotop
• Design moderno com vidro frontal con-

vexo
• Acabamento de alta qualidade
• Vidro polido
• Adequado para um nível alto de água
• Parede traseira alta, para a criação de uma

parte terrestre segura, para que os animais
não possam escapar

SERA reptil LED energy light
• 72 LEDs claros e de longa duração
• A luz diurna e a luz da lua podem-se ligar

separadamente
• Luz da lua para a observação dos animais

no escuro
• Braço flexível para um ajuste fácil da ca-

beça da lâmpada
• Consumo de energia extremamente baixo

(8 W)
• Técnica segura de baixa voltagem, graças

ao transformador pré-ligado

Aqua-terrários para répteis que vivem principalmente na água



SERA aquecedor com termóstato para aquários
100 W
•  Com vidro de quartzo resistente a choques
•  Circuito protector de precisão
•  Protector para a maior segurança, sobretudo

para as tartarugas aquáticas

SERA filter biostart, 50 ml
Culturas biológicas para a decomposição bioló-
gica imediata de poluentes no filtro

SERA raffy P, 100 ml
Alimento flutuante elaborado a partir de
animais naturais e plantas
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SERA fil 120 filtro interior para aquário
para uma água de aquário cristalina e biologicamente sau-
dável
•  Altamente eficaz e necessita de pouca manutenção
•  Numerosos acessórios
•  Filtragem mecânica e biológica
•  As câmaras de filtragem separadas podem-se ampliar

Cartucho para filtro com SERA siporax mini, para a
filtragem biológica
Cartucho para filtro com SERA super carbon, carvão
filtrante activado
Cartucho final com esponja filtrante, para a filtragem
mecânica

1
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2
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Para os répteis, a luz não é só importante
para o ritmo dia/noite, mas também tem in-
fluência sobre o metabolismo, a actividade e
a digestão. O bem-estar e o comportamento
da maioria dos répteis dependem não só da
luz diurna adequada, mas também da radia-

ção correcta de UV-A e UV-B. Para
isso, as lâmpadas de luz diurna, de
baixo consumo e de espectro com-

pleto, como a SERA reptil daylight compact
UV-B 2 %, são especialmente adequadas.
Pode simular facilmente o ritmo diário, con-
trolando-a com um temporizador. Depen-
dendo da sua origem, os animais necessitam
de uma fonte de luz adicional, com uma pro-
porção mais elevada de UV-B que é impres-

cindível para a síntese natural de vitaminas,
como por exemplo a SERA reptil rainforest
compact UV-B 5 % e a SERA reptil desert
compact UV-B 10 %. Estas lâmpadas SERA
são de baixo consumo de energia e de longa
duração. Além disso, proporcionam uma ex-
celente representação natural das cores.

A luz adequada

Conselho da SERA

O vidro normal filtra os raios UV importan-
tes das lâmpadas. Por isso, é necessário
colocar as lâmpadas dentro ou sobre o ter-
rário (mas neste caso, separadas do inte-
rior do terrário, unicamente por uma tela
fina). Dependendo do tipo de terrário, os
animais devem ser protegidos contra as
fontes de luz com uma tela de arame fino,
como a tela na tampa do SERA reptil terra
biotop 60. Uma iluminação ideal é a SERA
reptil terra top. Esta pode-se equi-
par com duas lâmpadas diferentes.
Além disso, os LEDs para a luz da
lua incluídos permitem observar os

animais durante a noite. A SERA reptil
terra top coloca-se simplesmente sobre a
tampa do terrário. Para os aqua-terrários,
a SERA reptil LED energy light, de baixo
consumo, com 72 LEDs claros de longa
duração, é particularmente adequada. A
luz diurna e a luz da lua podem-se acender
separadamente (página 22).

!!
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Os répteis são animais poiquilotérmicos.
Isto é, não mantêm a temperatura do corpo
constante por si mesmos e dependem da
temperatura exterior. A “temperatura de 
actividade” adequada é importante para o
funcionamento correcto do metabolismo, 
a digestão e o nível de actividade.

A temperatura determina-se de acordo com
o respectivo local de origem dos animais
mantidos. Para aumentar a temperatura são
adequadas as almofadas térmicas, como a
SERA reptil thermo comfort mat. Segundo
as necessidades, pode-se fixar debaixo do
aquário ou nas paredes laterais. 

Com cabos de aquecimento, como o SERA
reptil heat cable, pode criar, por exemplo,
um gradiente de temperatura natural no
fundo, graças às diferentes possibilidades
de colocação. Além disso, os cabos de
aquecimento são ideais para aquecer objec-
tos de decoração, como cavernas, ramos
ou pedras planas. Tenha em conta que só
deve aquecer, no máximo, 30 % da superfí-
cie do fundo, para oferecer aos animais lu-
gares, onde se possam refugiar e proteger-
se de aquecimento excessivo. 

Temperatura
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Sobretudo os répteis tropicais necessitam de uma ele-
vada humidade do ar. Em alguns animais, o ar dema-
siado seco pode causar doenças graves das vias respi-
ratórias ou problemas durante a ecdise. Desde que
humedeça regularmente o terrário com um pulverizador
e disponha de grandes superfícies de água, pode au-
mentar a humidade do ar. A verificação da humidade
do ar efectua-se com um higrómetro (p. ex. SERA rep-
til thermometer/hygrometer). Para evitar a formação
de bolor, os terrários devem sempre
ser bem ventilados, sem expor os
animais a correntes de ar directas.
Este facto foi tido em consideração
durante a construção do SERA reptil
terra biotop 60. 

Humidade do ar

Pode imitar a emissão de calor natural do sol desde cima, por
exemplo com radiadores cerâmicos que não emitem luz, como
o SERA reptil thermo ceramic. Para lugares ao sol no terrário,
são adequadas lâmpadas de halogéneo, como a SERA reptil
sun spot. Se possível, a temperatura deve der verificada per-
manentemente, de preferência com um termómetro instalado no
terrário (p. ex. SERA reptil thermometer/hygrometer). Espe-
cialmente os radiadores devem ser colocados de tal modo den-
tro ou sobre o terrário que os animais não se possam queimar.
Os SERA reptil alu reflectores, com o seu cesto de de rede fina,
proporcionam uma excelente protecção contra as queimaduras.
Estes reflectores de SERA oferecem diferentes possibilidades de
aplicação, p. ex. como lâmpada para fixar ou pendurar, ou colo-
cam-se simplesmente na tampa do terrário. Os radiadores tam-

bém se podem controlar com temporizadores.
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Dependendo do tipo de terrário, existe uma
grande variedade de substratos. Para os
terrários secos são adequados a areia e o
areão. Para os terrários húmidos, recomen-
damos substratos sem bolor, como o SERA
reptil coco soil. É composto por fibras
comprimidas de casca de coco (matéria-

prima renovável), sem germes nem fungos.
O SERA reptil coco soil armazena a água
de modo óptimo, aumentando assim a hu-
midade no terrário. Também é adequada a
terra de jardim não fertilizada.

Substrato

Acima de tudo, a decoração deve correspon-
der às necessidades dos animais. Aqui há
que ter em conta, se os animais vivem prin-
cipalmente no solo ou se são animais trepa-
dores. As espécies que vivem no solo prefe-
rem estruturas de pedras planas, mas
também tubos de cortiça, para se refugiarem
ou para tomar sol. As espécies trepadoras
necessitam de ramos ou uma parede poste-
rior com relevo. Para evitar que os animais
sofram ferimentos, a decoração não deve
apresentar cantos pontiagudos. No que diz
respeito à vegetação, em primeiro lugar
deve-se certificar de que as plantas não
sejam tóxicas para os animais e que não te-

Decoração

nham sido fertilizadas. Neste caso, também
há que ter cuidado com as plantas com es-
pinhos ou pontiagudas, como os cactos ou
plantas semelhantes.

Coloque o terrário de tal modo, que o
mesmo esteja protegido contra as correntes
de ar. Os animais também não devem ser
expostos ao stress causado por pessoas e
animais de companhia que passam ao lado
do terrário. Para que os animais tenham a

tranquilidade necessária, é adequada uma
esquina, onde o terrário não seja visível de
todos os lados. Deverá ser possível efectuar
os trabalhos diários (alimentar os animais e
retirar os excrementos) sem problemas.

Localização do terrário
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SERA reptil Professional Herbivor é um
alimento base natural para répteis herbívo-
ros, como as tartarugas terrestres e as igua-
nas.

Anel: Fornecimento de proteínas e gorduras
de alta qualidade, assim como uma mistura
especial rica em fibras alimentares, com-
posta por mais de 20 ervas seleccionadas.

Núcleo: Fornecimento de vitaminas e mine-
rais essenciais, numa proporção equili-
brada, assim como algas para reforçar as
defesas naturais. Uma proporção óptima de
cálcio/fósforo leva a um crescimento saudá-
vel dos ossos e da carapaça.

SERA reptil Professional Herbivor e SERA
reptil Professional Carnivor são os novos
alimentos coextrudidos para répteis. Com
esta inovação, a investigação de SERA con-
seguiu reunir, num só produto, nutrientes
tratados de maneira diferente.
Depois de serem fabricados separada-
mente, os nutrientes são unidos por coex-
trusão, num anel e um núcleo, sem serem
misturados.

O anel do alimento contém a proporção óp-
tima de energia e proteínas.

O núcleo do alimento é fabricado num pro-
cesso de baixa temperatura especialmente
cuidadoso e contém, entre outros, vitaminas
e minerais.

Alimentação natural dos répteis
Os melhores alimentos para os répteis

SERA reptil Professional Carnivor é um
alimento base natural para todos os répteis
carnívoros, como as tartarugas aquáticas.

Anel: Fornecimento de proteínas e gorduras
de alta qualidade.

Núcleo: Fornecimento de vitaminas e mine-
rais essenciais, numa proporção equili-
brada, assim como algas para reforçar as
defesas naturais. Uma proporção óptima de
cálcio/fósforo leva a um crescimento saudá-
vel dos ossos e da carapaça.

Núcleo

Anel

Núcleo

Anel
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Petiscos para tartarugas aquáticas

SERA raffy Royal é
composto unicamente
por pequenos peixes em
estado natural, que na
natureza representam a
fonte de nutrientes mais
importante para tartaru-
gas aquáticas.

Alimento de crescimento para tartarugas
aquáticas e outros répteis

SERA raffy Baby-Gran é
um alimento de cresci-
mento equilibrado, para
animais jovens que cres-
cem rapidamente. A óp-
tima concentração de 
nutrientes e minerais pro-
porciona um crescimento
saudável e previne os sin-
tomas de carência.

Alimento rico em minerais para tartaru-
gas

SERA raffy Mineral con-
tém minerais, vitaminas e
oligoelementos importan-
tes, para um desenvolvi-
mento saudável. Este 
alimento flutuante é ade-
quado para tartarugas
aquáticas e terrestres.

SERA raffy P é elabo-
rado a partir de peque-
nos animais naturais 
e ingredientes vegetais.
Alimento flutuante para a
alimentação diária.

SERA raffy I, uma mis-
tura de gammarus, con-
tém gammarus, ancho-
vas e camarões. Também
é um petisco para as tar-
tarugas terrestres. Ideal
para alternar com SERA
raffy P e SERA raffy Mi-
neral.

Alimentos para todas as tartarugas aquáticas e lagartos

Alimento vegetal para tartarugas terres-
tres e répteis herbívoros

SERA raffy Vital é uma
mistura deliciosa e rica
em fibras alimentares,
de grânulos vegetais e
pastilhas alimentícias,
muito apreciada por
todos os répteis herbí-
voros.



Minerais e vitaminas para répteis carní-
voros

SERA reptimineral C é
um alimento complemen-
tar para evitar sintomas de
carência relacionados com
a alimentação nos répteis
carnívoros e para enrique-
cer a comida fresca. É rico
em minerais, oligoelemen-
tos, vitaminas e aminoáci-
dos essenciais, estando
perfeitamente adaptado
às necessidades dos rép-
teis carnívoros – para um

crescimento saudável, uma ecdise sem pro-
blemas e um comportamento natural.
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Minerais e vitaminas para répteis herbí-
voros

SERA reptimineral H é
um alimento complemen-
tar para evitar sintomas de
carência relacionados com
a alimentação nos répteis
herbívoros e para enrique-
cer a comida fresca. É rico
em minerais, oligoelemen-
tos, vitaminas e aminoáci-
dos essenciais, estando
perfeitamente adaptado
às necessidades dos rép-
teis herbívoros – para um

crescimento saudável, uma ecdise sem pro-
blemas e um comportamento natural.

Enriquecimento da comida fresca

SERA reptifiber é um
concentrado de fibra
para todos os répteis
herbívoros que enri-
quece a comida fresca,
como a salada, com cál-
cio e fibras naturais de
alta qualidade. Os com-
ponentes de fibra de
SERA reptifiber activam
a flora intestinal, propor-
cionam um fornecimento
de nutrientes ideal e uma
digestão saudável. Deste
modo, pode evitar sinto-

mas de carência, prevenir doenças e aumen-
tar consideravelmente o apetite.

Vitaminas para tartarugas e outros rép-
teis

SERA reptilin é um suple-
mento alimentar líquido que
oferece vitaminas adicionais
aos animais do terrário.
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Decomposição biológica de excrementos
orgânicos

SERA reptibioclear contém
microorganismos que ajudam
a eliminar os excrementos or-
gânicos e os restos de ali-
mento. Evita de forma natural
a formação de odores e reduz
as tarefas de manutenção.

Gel de água para artrópodes e répteis 
pequenos

SERA reptil terra aqua é
um pó natural parar criar
gel de água para animais
pequenos do terrário. O
gelificante natural pro-
vém a 100 % de algas
marinhas. O gel pode-se
enriquecer com vitami-
nas (SERA reptilin) e mi-
nerais (SERA reptimine-
ral).

Água de terrário saudável 

SERA reptil aquatan, com a
fórmula Bio-Protect, acondi-
ciona a água da torneira,
transformando-a imediata-
mente em água saudável para
terrários de répteis e anfíbios.
Especialmente os anfíbios,
como as rãs e os tritões, são
capazes de absorver substân-
cias nocivas através da pele.
SERA reptil aquatan elimina o
cloro agressivo e as clorami-
nas. Os metais pesados são
aglutinados de forma dura-

doura. Valiosas substâncias húmicas previ-
nem os problemas da pele e da carapaça. A
coloração acastanhada da água reduz o
stress e estimula um comportamento natu-
ral.
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