
O novo sistema de sera 
para a manutenção do aquário 
resolve todos os problemas no aquário de água doce, 
com apenas um produto por etapa.

Manutenção do aquário 
de forma sistemática

Água de aquário 
cristalina, de 
forma fácil 
e duradoura
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Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

O novo sistema de sera 
para a manutenção do 
aquário resolve todos os 
problemas no aquário 
de água doce, com 
apenas um produto por 
etapa. 

Exemplo 
Tratar a água

  com uma 
fórmula melhorada

  aplicação fácil 
e eficaz

  avaliado 
cientificamente

Etapa 1

O novo sistema de sera
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  com uma 
fórmula melhorada

  aplicação fácil 
e eficaz

  avaliado 
cientificamente

Os produtos sera permitem, de modo fácil e 
seguro:
•  uma manutenção básica ótima e completa
•  criar e manter, de forma duradoura, 

condições adequadas na água do aquário
•  uma solução imediata e efi caz no caso de 

problemas

Verifi car os Verifi car os Verifi car os 
parâmetros parâmetros parâmetros 

da águada águada água
A base para criar A base para criar A base para criar 
ótimas condições ótimas condições ótimas condições 

de vidade vidade vida

Tratar a água

Parâmetros da água adequados de for-
ma duradoura e um equilíbrio biológico 
estável

Página 
8 – 9

Tratar a água macia

Parâmetros da água e condições de criação 
de acordo com as necessidades da espécie, 
p. ex. para peixes-disco e escalares

Página 
10 – 11

Otimizar os parâmetros da água

Solução imediata, fácil e duradoura, no 
caso de parâmetros da água perigosos 

Página 
12 – 13

Curar as doenças

Tratamento de doenças no aquário, sem 
perigo para os peixes

Página 
14 – 15

Página
4 – 5
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Verifi car os parâmetros da água

A base para poder proporcionar aos 
habitantes do aquário de água doce 
ótimas condições ambientais de 
modo duradouro, consiste em co-
nhecer os parâmetros importantes 
da água. Quando os parâmetros não 
se encontram dentro dos limites re-

comendados, é possível corrigi-los 
diretamente. Para além da verificação 
regular dos parâmetros normais da 
água, em caso de suspeita há que 
medir imediatamente determinados 
parâmetros, para identificar a causa. 

N° art. 04002
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Determinar os parâmetros da água

Valor do pH, dureza de carbona-
tos (KH), amónio e nitrito
encontram-se entre os parâmetros 
mais importantes da água. Extremas 
divergências em relação aos valores 
de referência podem causar subita-
mente perigo de vida. Sempre que 
o aspeto ou o comportamento dos 
peixes chamem a atenção ou que 
ocorram outras particularidades no 
aquário (p. ex. morte repentina das 
plantas) há que verifi car primeiro os 
parâmetros básicos da água. Para o 
controlo de rotina, podem-se utilizar 
as tiras reativas sera Quick Test, 
particularmente fáceis de usar. Para 
obter resultados mais exatos, reco-
mendamos os sera pH-Test, sera 
kH-Test, sera teste de NH4/NH3 e 
sera teste de NO2.

Dureza total (GH), nitrato, 
fosfato, ferro, cobre, cloro, 
silicato e oxigénio
Os aquariófi los experientes também 
conhecem os níveis médios destes 
parâmetros no seu aquário. Normal-
mente, é sufi ciente verifi cá-los oca-
sionalmente. No caso de suspeita 
(p. ex. sintomas de intoxicação, pro-
lifera de algas, difi culdades de respi-
ração) há que determinar, de forma 
imediata e específi ca, os parâmetros 
em questão.

N° art. 08920
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Alguns parâmetros importantes da água e os respetivos valores 
de referência:
Parâmetros Definição Valor de 

referência

Valor de pH

Todos os seres vivos do aquário são sensíveis às alterações do valor de pH. 
Dependendo das espécies mantidas no aquário, o valor de pH deve ser 
ligeiramente ácido ou neutro a ligeiramente alcalino. As alterações repen-
tinas no valor de pH (p. ex. queda do pH) são particularmente perigosas.

6 – 8

Dureza de 
carbonatos 
(KH)

A KH é definida com base na concentração de iões de bicarbonatos pre-
sentes na água. Uma KH suficiente (no mínimo 6°dKH) corrige, de modo 
seguro, perigosas variações de pH.

6 – 10°dKH

Amónio/
Amónia 
(NH4/NH3)

Produto do metabolismo e da decomposição, um elemento do ciclo do 
azoto, sendo também uma substância tóxica perigosa para os peixes! 
Desde que a atividade biológica seja boa, não deve ser detetável.

< 0,5 mg/l 
(de preferência
0 mg/l)

Nitrito (NO2)
Produto do metabolismo e da decomposição, um elemento do ciclo do 
azoto, sendo também uma substância tóxica perigosa para os peixes! 
Desde que a atividade biológica seja boa, não deve ser detetável.

< 0,5 mg/l 
(de preferência
0 mg/l)

Dureza total  
(GH)

A dureza total é composta pela totalidade dos iões alcalinoterrosos 
(principalmente cálcio e magnésio) e é uma fonte de minerais. 5 – 15°dGH

Nitrato (NO3)
Produto da decomposição e elemento do ciclo do azoto. Nutriente de 
plantas que praticamente não é tóxico, mas, em altas concentrações, 
promove a proliferação de algas.

< 50 mg/l

Fosfato (PO4)
Produto do metabolismo e da decomposição. Nutriente de plantas que 
praticamente não é tóxico, mas, sobretudo em elevadas concentrações, é 
o principal promotor de uma proliferação descontrolada de algas.

< 1 mg/l

Cobre (Cu)
Metal pesado, tóxico mesmo em baixas concentrações, mas também é um 
oligoelemento necessário e um componente eficaz de alguns medicamen-
tos e biocidas.

< 0,1 mg/l

Silicato (SiO3)
As diatomáceas caracterizam-se pelas suas paredes celulares que contêm 
silicato. Na água do aquário, o crescimento destas algas é promovido 
quando o nível de silicatos é superior a 2 mg/l.

< 2 mg/l

Teor de 
oxigénio  
(O2)

O O2 é essencial para a respiração de todos os habitantes do aquário, 
sendo também importante para os processos de decomposição (p. ex. 
restos de comida, excrementos, restos de plantas). É normal que, durante 
o dia, varie a saturação de O2, devido à fotossíntese. Uma boa circulação 
da água, assim como temperaturas da água que não sejam demasiado 
elevadas, favorecem a saturação.

> 4 mg/l
(de preferência
> 6 mg/l)

Conselho de sera: Certas espécies de peixes (p. ex. peixes-disco, escalares ou ciclídeos 
africanos) necessitam, especialmente para a reprodução, de condições da água que 
divergem destes valores de referência. No comércio especializado poderá obter dados 
específi cos em relação à dureza ótima da água, ao valor adequado do pH e outras 
condições (p. ex. necessidades em oxigénio).
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As minhas medições:

Valor 
alvo

Data + 
Hora
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KH (°dKH)

NH4 (mg/l)

NO2 (mg/l)
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GH (°dGH)

NO3 (mg/l)

PO4 (mg/l)

Fe (mg/l)

Cu (mg/l)

Cl (mg/l)

SiO3 (mg/l)

O2 (mg/l)

Outros (p. ex. CO2, 
temperatura, 
condutividade)



A maior parte das espécies de peixes de um 
aquário comunitário prefere água ligeiramente 
dura (pelo menos 6°dKH). sera KH/pH-plus au-
menta cuidadosamente a dureza de carbonatos 
e o valor de pH e estabiliza-os a longo prazo. 
Nestas condições, a água do aquário apresenta 
uma alta resistência e é de fácil manutenção. 
sera KH/pH-plus previne, de modo seguro, 
perigosas variações do valor de pH.

Etapa 2  Aumentar o valor 
de KH/pH: 

 sera KH/pH-plus

No caso 
de uma dureza 
de carbonatos 

inferior a 6

No caso de 
aquários novos, 

mudanças parciais 
de água e outras 

situações de stress

8

A qualidade da água 
é o fator decisivo para 
o bem-estar de todos 
os habitantes do aquário. 
Com os produtos de 
sera para o aquário de 
água doce, podem-se 
obter, de forma fácil 
e duradoura, parâmetros 
da água adequados, 
proteção contra os 
poluentes perigosos 
e um equilíbrio biológico 
estável. Assim, tomam-se 
medidas preventivas 
contra os problemas 
mais frequentes, tais 
como a poluição da 
água, doenças e 
prolifera de algas. Ap

lic
aç

ão
:

Tratar a água

os habitantes do aquário. 

e duradoura, parâmetros 

e um equilíbrio biológico 
estável. Assim, tomam-se 

Com cada mudança de água, podem entrar para 
o aquário substâncias tóxicas para os peixes, 
tais como o cloro e os metais pesados. sera 
aquatan elimina imediatamente os poluentes e 
acondiciona a água, transformando-a em água 
de aquário saudável para os peixes, invertebra-
dos, plantas e micro-organismos úteis.

Etapa 1  Acondicionar 
a água:

 sera aquatan



Devido aos excrementos e aos processos 
de decomposição, no aquário originam-se 
constantemente as substâncias tóxicas amónio 
e nitrito. O material fi ltrante biológico líquido 
sera bio nitrivec contém milhões de bactérias 
depuradoras que permitem regular rapidamente 
o equilíbrio biológico, de modo que as substân-
cias tóxicas são continuamente decompostas.

Etapa 4  Estabelecer 
o equilíbrio:

 sera bio nitrivec

No caso de aquários 
novos, mudanças 
parciais de água, 
introdução de peixes 
novos e limpeza do 
filtro

Para o fornecimento 
de minerais e 
oligoelementos

999

Ap
lic

aç
ão

:

Na água do aquário, frequentemente os mi-
nerais e oligoelementos essenciais não estão 
disponíveis em quantidades sufi cientes. O sera 
mineral salt proporciona, de modo específi co, 
todos os oligoelementos importantes, assim 
como cálcio essencial, magnésio e potássio. 
Deste modo, compensa a falta de nutrientes e 
estabiliza o nível de minerais.

Etapa 3  Fornecimento 
de minerais:

 sera mineral salt
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Tratar a água macia

Algumas espécies de 
peixes (p. ex. peixes-
disco e escalares) estão 
adaptadas a habitats 
com água macia e um 
valor de pH ligeiramente 
ácido. Para criar e man-
ter de modo duradouro 
as condições ótimas 
para estes peixes, sera 
desenvolveu a gama de 
produtos especiais 
“Tratar a água macia”. 
Mantendo os animais 
em condições adequa-
das, semelhantes às 
que se encontram na 
natureza, aumenta-se 
consideravelmente 
a sua vitalidade, 
o bem-estar e, igual-
mente importante, a 
taxa de reprodução.

No caso de valores de 
pH e KH demasiado 

elevados

No caso de 
aquários novos, 

mudanças parciais 
de água e outras 

situações de stress

Ap
lic

aç
ão

:

Algumas espécies de peixes (p. ex. peixes-
disco e escalares) estão adaptadas à água 
macia e necessitam desta condição, especial-
mente para a reprodução. Se a água apresenta 
uma dureza demasiado elevada, ou se o valor 
de pH aumentou devido a processos naturais 
do metabolismo, com sera pH/kH-minus 
podem-se reduzir, de forma precisa, o valor de 
pH e a dureza de carbonatos, criando assim 
condições adequadas para a espécie.

Etapa 2  Reduzir o valor  
de pH/KH:

 sera pH/KH-minus

Com cada mudança de água, podem entrar para 
o aquário substâncias tóxicas para os peixes, 
tais como o cloro e os metais pesados. sera 
aquatan elimina imediatamente os poluentes e 
acondiciona a água, transformando-a em água 
de aquário saudável para os peixes, invertebra-
dos, plantas e micro-organismos úteis.

Etapa 1  Acondicionar 
a água:

 sera aquatan

No caso de 
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No caso de aquários 
novos, mudanças 
parciais de água, 
introdução de peixes 
novos e limpeza do 
filtro

Para condições de 
água macia estáveis 
a longo prazo

Ap
lic

aç
ão

:

Depois de regular a dureza de carbonatos e 
o valor de pH com sera pH/KH-minus, sera 
super peat mantém a água macia e ligeiramen-
te ácida de modo duradouro. Este granulado 
funcional de turfa negra natural liberta valiosos 
ácidos húmicos e fúlvicos durante um longo 
período de tempo. O efeito de água negra assim 
obtido representa ótimas condições de criação 
para muitas espécies de peixes.

Etapa 3  pH < 7 de modo 
duradouro:

 sera super peat

Devido aos excrementos e aos processos 
de decomposição, no aquário originam-se 
constantemente as substâncias tóxicas amónio 
e nitrito. O material fi ltrante biológico líquido 
sera bio nitrivec contém milhões de bactérias 
depuradoras que permitem regular rapidamente 
o equilíbrio biológico, de modo que as substân-
cias tóxicas são continuamente decompostas.

Etapa 4  Estabelecer 
o equilíbrio:

 sera bio nitrivec
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Otimizar os parâmetros da água

1. Para remover 
as turvações 

e o fosfato

No caso 
de poluição da água

Aplicação:

Apesar de uma manu-
tenção efi caz, ocasio-
nalmente podem 
ocorrer desequilíbrios 
no aquário, dos quais 
podem resultar condi-
ções da água que 
ponham em perigo a 
vida dos habitantes do 
aquário. Existem várias 
causas possíveis: não 
só as difi culdades ha-
bituais na montagem 
de um aquário novo, 
mas também impor-
tantes trabalhos de 
limpeza e manuten ção, 
tratamentos de doen-
ças e sobrealimenta-
ção. A gama de produ-
tos sera “Otimizar os 
parâmetros da água” 
proporciona o produto 
adequado, para resol-
ver o problema de 
modo fácil, duradouro e 
o mais rápido possível 
e para obter novamente 
ótimas condições am-
bientais.
ótimas condições am-

A matéria mineral e a matéria orgânica morta podem 
causar turvações. Além disso, esta última pode aumen-
tar o nível de fosfato na água e, portanto, promover a 
proliferação de algas. sera phosvec.clear aglutina as 
turvações, remove o excesso de fosfato, evitando assim 
a proliferação de algas.

Etapa 2  Eliminar as turvações 
e o fosfato: 

 sera phosvec·clear

1. Para remover 

Devido a fatores de desestabiliza-
ção, tais como a sobrealimentação, 
quantidade excessiva de peixes ou 
introdução de peixes novos, na água 
do aquário podem ocorrer súbitos e 
graves picos de poluição causados 
por substâncias tóxicas para os 
peixes, como a amónia e o nitrito. 
Nestes casos de emergência, sera 
toxivec remove imediatamente estas 
substâncias tóxicas e outras subs-
tâncias perigosas, como o cloro e os 
metais pesados. Deste modo, não é 
necessário efetuar mudanças de água 
de emergência que representam um 
fator de stress para os peixes.

Etapa 1 Eliminar 
 os poluentes:
 sera toxivec
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No caso de aquários 
novos, mudanças 
parciais de água, 
introdução de peixes 
novos e limpeza do 
filtro

No caso de falta 
de oxigénio

Aplicação:

No aquário, o oxigénio é constantemente con-
 su mido através da respiração dos seus ha-
bitantes e dos processos naturais de decom-
posição. Enquanto que uma ligeira escassez já 
é sufi ciente para causar stress, uma extrema 
falta de oxigénio é rapidamente fatal para os 
peixes. sera O2 plus, fornece imediatamente 
oxigénio, melhorando assim as condições de 
vida de todos os habitantes do aquário.

Etapa 3  Adicionar 
oxigénio:

 sera O2 plus

Devido aos excrementos e aos processos 
de decomposição, no aquário originam-se 
constantemente as substâncias tóxicas amónio 
e nitrito. O material fi ltrante biológico líquido 
sera bio nitrivec contém milhões de bactérias 
depuradoras que permitem regular rapidamente 
o equilíbrio biológico, de modo que as substân-
cias tóxicas são continuamente decompostas.

Etapa 4  Estabelecer 
o equilíbrio:

 sera bio nitrivec
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Umas boas condições de manutenção são a melhor prevenção 
contra as doenças. No entanto, apesar de todos os esforços, 
as doenças não se podem evitar por completo. Quer os agentes 
patogénicos tenham sido introduzidos no aquário por plantas 
ou peixes novos, ou outros fatores sejam responsáveis pela 
manifestação da doença, é necessário reagir de forma rápida e 
consistente. Os produtos de sera da gama “Curar as doenças” 
complementam a terapia, desde as medidas preparatórias, 
passando pelo próprio tratamento com os produtos de 
sera específi cos e efi cazes, até à limpeza e à ativação 
biológica após a cura.

Curar as doenças

No caso de doenças 
dos peixes 
de aquário

1. Antes dos
 tratamentos 

de doenças e 
no caso de stress

Conselho: Encontrará informações mais específi cas sobre 
a aplicação adequada e segura dos produtos sera 
no manual “Peixes de aquário saudáveis”.

1. Antes dos

A mistura de sais sera ectopur liberta oxigénio ativo, com efeito purifi cador. 
Facilita a respiração e reduz o stress. O sal que contém promove a formação 
das membranas mucosas, favorecendo assim a eliminação de agentes 
patogénicos presentes na pele. Melhora a efi cácia dos tratamentos de 
doenças e acelera a recuperação.

Etapa 1  Preparar a água: 
sera ectopur

O risco de doenças pode-se reduzir através de boas condições de manuten-
ção, mas, lamentavelmente, nunca se pode eliminar por completo. Quando 
os peixes estão doentes, é fundamental reagir de forma rápida e consistente. 
A sera oferece uma gama completa de preparados efi cazes para o tratamen-
to específi co das doenças mais comuns dos peixes de água doce.

Etapa 2 Tratar as doenças:
 sera omnipur  sera costapur   
 sera mycopur  sera baktopur  
 sera baktopur direct sera bakto Tabs  
 Gama sera med Professional

Aplicação:
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No caso de mudanças 
parciais da água,
limpeza do filtro 
e tratamentos 
de doenças

Após os 
tratamentos de 
doenças e no caso 
de intoxicações

Após um tratamento, os resíduos que já não são 
necessários devem ser eliminados de forma rápida 
e completa, para não poluir desnecessariamente a 
água e para evitar um novo fator de stress. O car-
vão ativado especial sera super carbon elimina 
estes resíduos, assim como outras substâncias 
perigosas e colorações da água, de modo rápido, 
sem efeitos secundários e sem alterar o pH.

Etapa 3  Eliminar 
os poluentes:

 sera super carbon

Aplicação:

Devido aos excrementos e aos processos 
de decomposição, no aquário originam-se 
constantemente as substâncias tóxicas amónio 
e nitrito. O material fi ltrante biológico líquido 
sera bio nitrivec contém milhões de bactérias 
depuradoras que permitem regular rapidamente 
o equilíbrio biológico, de modo que as substân-
cias tóxicas são continuamente decompostas.

Etapa 4  Estabelecer 
o equilíbrio:

 sera bio nitrivec



O novo sistema de sera 
para a manutenção do aquário 
resolve todos os problemas no aquário de água doce, 
com apenas um produto por etapa.
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Verifi car os parâmetros da águaVerifi car os parâmetros da águaVerifi car os parâmetros da água

Os parâmetros da água estão corretos Os parâmetros da água não estão corretos
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sera

phosvec·clear
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sera
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sera
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O seu fornecedor sera

www.sera.de • info@sera.de
Para aquários naturais

 GmbH • D 52518 Heinsberg • Germany 


