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Peixes vermelhos e outros peixes de água fria
Os peixes de água fria são muito bonitos e
activos. A maior parte das vezes parecem
espantosas criaturas de outros planetas.
Dependendo da mutação eles são mais robustos e mais fáceis de manter do que os
outros peixes ornamentais. Os peixes de
água fria são boas mascotes aquáticas,
particularmente nas regiões de clima moderado. Os peixes vermelhos não são peixes de cardume como muitas das espécies
tropicais. No entanto não devem ser mantidos isolados já que são muito sociáveis e
sofreriam com a solidão.

Os peixes vermelhos são os peixes ornamentais mais antigos na história da humanidade. São criados na China há já mais de
1000 anos. Os magníficos peixes dourados
ou avermelhados ainda são considerados
símbolos de riqueza e de sorte naquele
país. Existem mais híbridos dos peixes
vermelhos do que de qualquer outra espécie. Mas nem todas as mutações são indicadas para um aquário de fácil manutenção.
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Peixes de água fria fáceis de cuidar

Peixe Vermelho
Carassius auratus
Os peixes vermelhos “normais” têm
uma forma esbelta e elegante. As
cores são: amarelo dourado, laranja,
avermelhado ou vermelho com manchas brancas.

Peixe paraíso
Macropodus opercularis
Peixes muito atractivos, mas os
machos são muito agressivos entre eles. Assim não deverá ter
mais do que um macho.
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Cometa de Véu – Sarasa
Uma mutação do Sarasa vermelho e branco
com barbatanas maiores.

Shubunkin
A forma do corpo e das barbatanas é parecida com a do normal peixe vermelho. Mas
estes peixes são azulados com manchas
alaranjadas e manchas pretas distribuídas
por todo o corpo.

Peixe sol
Lepomis gibbosus
O peixe sol é um peixe pacífico,
de água fria, que permite uma alternativa de cores e formas num
aquário de peixes vermelhos.
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Variedades especiais de peixes vermelhos
Os Cauda-de-Véu têm uma barbatana caudal dupla.
Caracterizadas pela forma compacta do corpo e das longas barbatanas. Não devem ser mantidas com espécies
muito activas pois nadam lentamente. Os Cauda-de-Véu
precisam de água mais quente (pág. 9).
Ryukin de véu
Esta mutação de véu é quase sempre vermelha e branca e são peixes
muito populares no Japão. Têm
uma corcunda característica entre
a cabeça e a barbatana dorsal.

Encontrará peixes Cauda-de-Véu
das mais variadas cores e formas.
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Um exemplo de uma mutação de véu
com outra cor

Escama de pérola
As escamas são curvas e parecem
colares de pérolas.

Capuchinho
A forma do corpo é similar à dos de
véu. Os Capuchinhos têm um “barrete” vermelho em cima das cabeças.

Cabeça de Leão
O nome deriva da forma da cabeça. Uma excrescência colorida cobre toda a cabeça.

Há mutações exageradas que devem sofrer imenso devido
às suas formas. Não as recomendamos de todo e consequentemente não as mostramos neste manual.
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Plantas aquáticas
Só uma plantação abundante dá ao aquário uma atmosfera
correcta. No entanto, as plantas aquáticas não são só decorativas, mas também uma parte importante na biodegradação dos poluentes. E ainda produzem oxigénio. Encontrará
informações detalhadas para a manutenção das plantas no
nosso manual gratuito “Plantas maravilhosas no aquário”.
Os peixes vermelhos gostam
de mordiscar as plantas. Por
isso aconselhamos as plantas
de folha dura, como as Anubias:

Nana barteri
(Anubias barteri var. nana)

Congensis
(Anubias heterophylla)

Anubias Gigante
(Anubias barteri)

Bacopa
(Bacopa monnieri)

Amazonense
(Echinodorus grisebachii “Bleherae”)

Musgo de Java
(Vesicularia dubyana)

Feto de Java
(Microsorium pteropus)

Saca-rolhas
(Vallisneria americana)

Moedinha
(Lysimachia nummularia)

Plantas de crescimento rápido como a Elodea (Egeria densa), a
Moedinha brasileira (Hydrocotyle leucocephala) e o Ceratophyllum
são as mais indicadas, em particular com peixes vermelhos jovens.
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Montar um aquário
Graças aos peixes grandes e bonitos, que gostam
de nadar, os aquários de peixes vermelhos são
uma atracção muito especial. Lamentavelmente,
os aquários de peixes vermelhos foram ganhando má reputação, devido à manutenção inadequada em globos de vidro. O sera Biotop Cube
130 XXL permite a manutenção adequada destes
animais de companhia interessantes e fiéis.
O filtro exterior sera fil bioactive 130, incluído
na embalagem, encarrega-se da purificação da
água.
Almofada filtrante

Com esta nova geração de filtros exteriores para
aquários, a sera garante uma água cristalina, biologicamente pura, em qualidade constante.

Esponja filtrante
sera siporax
Professional

Sistema de filtragem sera bioactive para o arranque imediato e para a decomposição biológica de poluentes no filtro de forma duradoura
• As partículas grossas dos restos de plantas e
de comida e dos excrementos dos peixes são
retidas pela almofada e pela esponja filtrante.
• As bactérias depuradoras e as enzimas de sera
filter biostart decompõem as restantes partículas de resíduos e transformam-nas em amónio, para continuar o processo de decomposição com sera bio nitrivec.
• As bactérias depuradoras que trabalham no filtro necessitam de um espaço especial para a fixação. O material filtrante biológico sera siporax Professional proporciona as melhores
condições de fixação com uma superfície de
270 m2 por litro.

Mais frio ou mais calor
para os peixes vermelhos?
A temperatura adequada depende da mutação
do peixe vermelho. Os robustos peixes vermelhos normais, os Shubunkin e os Sarasa sentem-se bem à temperatura ambiente (18 –
24 °C). Mesmo um pouco mais frio no Inverno.
Os mais delicados precisam de temperaturas
até aos 27 °C, o que é demasiado para outros.
Recomendamos os sera termómetros para
detectar imediatamente temperaturas muito
baixas ou muito altas.
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Um aquário instalado em
O material de fundo

Ponha uma camada de sera floredepot,
2 cm no máximo, dentro do aquário.
Cubra-a com uma camada de 5 cm de areia
bem lavada, escura e
fina. Durante a fase inicial o sera floredepot
fornece às plantas os
nutrientes que elas precisam para umas raízes
fortes e uma folhagem
verde.
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Decoração e técnica

Agora pode instalar
o sera filtro e o sera
aquecedor com termóstato para aquários. Construa uma pequena paisagem subaquática com
rochas bem lavadas e rochas enxaguadas em água
quente (adquiridas no comércio especializado).
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Acondicionamento da água

Coloque um pequeno prato sobre
areia do fundo de modo a evitar levantar a areia e o que está por baixo dela. Encha cerca de dois terços do aquário com
água morna (18 – 24 ºC).
Agora acondicione a
água com sera aquatan.
sera aquatan liga os metais pesados, neutraliza o
cloro e sais dissolvidos
na água da torneira. A
adição de sera mineral
salt compensa os minerais em falta.
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5 etapas

4

Colocar as plantas

1) Apare ligeiramente as pontas das raízes
com a tesoura para plantas sera ﬂore tool S
(fig. 1) e remova as folhas defeituosas ou
em início de decomposição.
2) Escave um buraco no fundo com o seu
dedo. O fundo deve ter sido previamente
acondicionado com sera ﬂoredepot (fig.2).
3) Coloque as raízes cuidadosamente dentro
do buraco (fig. 3) e cubra-as com o areão
de fundo. Calque cuidadosamente o areão
e puxe ligeiramente a planta com a pinça
para plantas sera ﬂore tool P, de tal forma
que as raízes fiquem novamente voltadas
para baixo.
1

2

Com o sistema de fertilização
da sera, desenvolvido para trabalhar em conjunto, é mais fácil
obter bons resultados na manutenção das plantas. Durante as
primeiras 4 a 6 semanas, aplique o sera ﬂoreplus como promotor de crescimento. Quanto
mais rapidamente crescerem as
plantas, mais depressa contribuirão para a purificação biológica da água e com oxigénio
para os peixes. Depois passe à
fertilização regular.
Algumas plantas (p. ex. Cabomba) absorvem os seus nutrientes essencialmente através
das folhas. Estas plantas devem ser fertilizadas com sera
ﬂorena.
Outras plantas, tais como espécies de Anubias e Cryptocoryne, em grande parte absorvem
os nutrientes através das raízes. Para alimentar estas plan-
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tas de forma óptima, utilize sera ﬂorenette A.
sera ﬂorenette A vai libertando ao longo do
tempo os seus nutrientes bem doseados.
O dióxido de carbono (CO2) é um nutriente
importante para todas as plantas. As necessidades em dióxido de carbono, no entanto,
variam muito de planta para planta. Muitas
plantas de crescimento lento (p. ex. Anubias)
necessitam de pouco CO2. A situação é outra
com plantas de crescimento rápido (p. ex.
Cabomba, Myriophyllum) e com as plantas de
folhas vermelhas, muito decorativas (p. ex.
Nymphaea lotus): Neste caso, a fertilização
com CO2 é indispensável se as pretendemos
manter durante um período prolongado de
tempo.
O sera CO2-Start é o método económico de
fertilização CO2 para aquários pequenos.
Para aquários maiores, você necessita do
sistema de fertilização sera ﬂore CO2, um
conjunto completo de peças extremamente
resistentes à difusão e de alta qualidade.
Contém uma garrafa de 450 g de CO2 reutilizável e por isso amiga do ambiente, podendo
torná-la a encher mais tarde, no seu fornecedor habitual.
O seramic pH Controller regula a dosagem
de CO2 automaticamente. Esta unidade controlada por um micro-processador regula o
pH em contínuo, mantendo-o constante através da adição de quantidades precisas de
CO2.
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Introduzir os peixes

Agora, finalmente, o aquário está montado,
decorado e plantado; o filtro, o aquecimento
e a iluminação trabalham como devem. Os
testes sera revelam uma boa qualidade da
água.
Agora são introduzidos os primeiros peixes.
Inicie a degradação biológica ao mesmo
tempo.

• Encha o aquário com água
até aproximadamente 2
cm abaixo do topo. Em
seguida, adicione sera
aquatan (valor do pH 6,5 –
7,5). Ligue o filtro.
• Uma hora depois da
aplicação de sera aquatan,
adicione sera bio nitrivec.
Com sera bio nitrivec
encurtará o tempo de início
da actividade bacteriana.
• Só depois de 24 horas é
que podem ser introduzidos
os primeiros peixes.
• Pelo menos de dois em
dois dias deve verificar o
amónio e o nitrito. Pode
neutralizar os valores altos
demais com sera toxivec.
• Depois de 7 dias adicionase novamente sera bio
nitrivec. A partir de
agora pode-se adicionar
semanalmente ou após
uma limpeza do filtro ou
uma mudança parcial da
água.
• Durante a fase inicial, deite
só pouca comida da gama
de alimentos sera para
peixes vermelhos.
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A mudança para um aquário novo implica
também uma mudança de ambiente para os
peixes. Desligue a luz do aquário. Evite claridade forte.
Coloque o saco com
os peixes no aquário
(abertura para cima)
e certifique-se que o
saco flutua.

Abra o saco e dobre
a borda várias vezes,
assim o saco irá flutuar livremente na
água. No decorrer
de meia hora, deite
água do aquário
para dentro do saco,
em pequenas quantidades, até que o
saco contenha 2 ou
3 vezes o volume inicial.
Após 30 minutos
pode transferir os
peixes para dentro
do aquário, com a
sera rede para peixes. Deite fora a
água de transporte!

Manter peixes vermelhos
Recomendamos uma mudança parcial de
água de 25 – 30 %, uma vez por semana. A
água nova deve ser adaptada à temperatura do aquário e acondicionada com sera
aquatan. O sera aquatan aglutina os me-

tais pesados e protege a
membrana mucosa dos peixes. Assim diminui o “stress”
dos peixes.

Adicione sera bio nitrivec à água do
aquário para garantir a rápida estabilização do ciclo biológico. Enriqueça a água
com minerais utilizando o sera mineral
salt se habitar numa zona de águas muito macias.

Recomendamos a verificação de alguns parâmetros de água importantes, pelo menos
uma vez por semana, e respectivas correcções se necessário. Os testes sera funcionam com reagentes líquidos. São muito fáceis de usar e detectam mesmo pequenas
concentrações. Aconselhamos os seguintes
testes da sera para começar:
gH Dureza total
kH Dureza de carbonatos
Valor do pH
NH4/NH3 Amónio/Amónia
NO2 Nitritos
NO3 Nitratos

Encontrará informações detalhadas sobre a
mudança e o acondicionamento da água e
sobre a filtragem biológica, os parâmetros
e os testes de água no nosso manual sera
“Manutenção do aquário de acordo com a
natureza”.
Apesar dos melhores cuidados e alimentação, os peixes ornamentais podem ficar
doentes. No nosso manual sera “Peixes
de aquário saudáveis” explicamos-lhe
quais são as doenças que podem aparecer
e as medidas a tomar.
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Saudáveis graças à alimentação adequada ...
Os peixes vermelhos devem ser alimentados de forma variada, de acordo com as
suas necessidades naturais. O seu estômago é parecido com o intestino. Por isso comem frequentemente, mas em pequenas
quantidades. Devido á sua actividade estes
peixes precisam de bons alimentos, com
muitos ingredientes cuidadosamente preparados. Os peixes vermelhos necessitam

Alimento para peixes vermelhos
A sera oferece alimentos especiais para peixes vermelhos, com mais de 40 ingredientes naturais, todas as vitaminas necessárias,
minerais, oligoelementos e ervas. Estes ingredientes são cuidadosamente processados. O alimento sera para peixes vermelhos
apresenta menos proteína que os outros
tipos de alimentos sera. É fácil de digerir e
não polui a água.
Alimento em flocos sera goldy para a alimentação diária dos peixes vermelhos. É um
alimento energético para todo o ano.
sera goldy gran é um alimento granulado
nutritivo, de fácil digestão, para peixes vermelhos e outros peixes de água fria.
sera goldy color spirulina é um alimento
granulado colorante para peixes vermelhos
e outros peixes de água fria. O alto teor de
Spirulina realça, de forma ideal, a coloração
destes magníficos peixes.
Os ingredientes de alta qualidade destes
dois alimentos especiais garantem cores brilhantes, um crescimento saudável, um sistema imunitário forte, fertilidade e vitalidade.

14

de menos proteínas e mais hidratos de carbono, de digestão mais fácil. Ao contrário
dos peixes tropicais eles não aproveitam o
excesso de proteínas. Teores proteicos
elevados fazem-nos engordar e aumentam
a poluição da água. No caso de não serem
alimentados de acordo com as suas necessidades naturais, perderão a sua cor.

... e muito activos com vitaminas
Os peixes vermelhos parecem estar sempre com fome. Não se deixe enganar. Alimente-os, no máximo, três vezes por dia,
mas em quantidades que sejam consumidas em poucos minutos. É aconselhável
um dia de jejum por semana.

Recomendamos o uso de 2 – 3 tipos de
alimento diferentes para assegurar uma
dieta variada. No entanto estes alimentos
devem ser distribuídos separadamente,
sem os misturar. Utilize embalagens pequenas. De outra forma os alimentos abertos envelhecem e os ingredientes mais importantes perdem eficácia.

Vitaminas para os peixes
Os peixes de água fria são muito ágeis e
consomem muita energia. Assim é de todo
recomendado adicionar vitaminas ao alimento. Agindo assim prevenirá doenças e
sintomas de deficiência. Nas situações a
seguir referidas, os peixes vermelhos devem receber sempre um suplemento vitamínico:
• quando entram no aquário
• depois das mudanças parciais de água
• para favorecer o processo de recuperação
• depois de doenças
• durante a desova
O sera fishtamin é um aditivo vitamínico
líquido de fácil aplicação no alimento.
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