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TAMBÉM PARA
PEIXES DE

ÁGUA dOCE e
dRAGÕES

BARBUdOS

O Vasquinho e o Guilherme são dois irmãos que querem muito ter um animal de estimação
para cuidar e mimar. Mas ter um amigo assim implica saber tomar conta dele.

Os irmãos aprenderam mil e uma coisas sobre tartarugas terrestres e de água doce, dragões 
barbudos e peixes de água doce e decidiram adotar uma tartaruga a quem deram o nome de Olívia.

Com a ajuda deste livro também tu vais encontrar dicas para 
escolheres o teu novo amigo e aprenderes a cuidar dele:

• As caraterísticas e os comportamentos de diferentes espécies de animais muito
originais que te ajudarão a perceber qual a mais adequada para ti;

• Os objetos e particularidades especiais da «casinha» onde ele vai viver;

• Os cuidados diários a ter com um animal que habita um aquário (alimentação, limpeza
do aquário, tratamento da água e outros cuidados particulares a considerar);

• De que forma podes fazer com que o teu amigo se sinta em «casa», como se
estivesse no seu habitat natural!

Descobre tudo o que tens de saber para que
o teu amigo viva feliz e saudável contigo.

Ah, e não percas as ilustrações fantásticas
 destes animais!

LÊ TAMBÉM:

TUdO O QUE PRECISAS dE SABER SOBRE: 

• TARTARUGAS TERRESTRES E DE ÁGUA DOCE,

DRAGÕES BARBUDOS E PEIXES DE ÁGUA DOCE

• A ESCOLHA

• OS PREPARATIVOS

• A ALIMENTAÇÃO

• OS CUIdAdOS dE SAÚdE

• OS CUIdAdOS diÁRIOS

• OS OBJETOS ESSENCIAIS

• A LIMPEZA DO AQUÁRIO

• dICAS IMPORTANTES dA VETERINÁRIA
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O Vasquinho e o Guilherme costumam ir passar férias a casa da avó Gisela e do avô Luís. 

Adoram ir para o sótão brincar aos piratas e salteadores, em busca de tesouros escondidos.
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Eles ficaram muito entusiasmados com              
a ideia de poderem ter também um bichinho 
num aquário e pediram: 

— Mamã, por favor! Queremos tanto! Já 
somos crescidos, nós ajudamos a tratar dele! 

— Têm a certeza, meninos? Ter um animal 
de estimação dá trabalho e implica muita 
responsabilidade.

— Sim, prometemos ajudar em tudo o que 
pudermos! — concordaram os manos.

No meio do pó e da confusão, descobriram uma estranha caixa retangular em vidro. Claro que 
ficaram muito curiosos:

— O que é isto, avó? Para que serve?

— Ena meninos, já nem me lembrava desse aquário! Aí viveu um peixinho dourado,                         
o Barbatinha, que a vossa mãe teve há muitos anos! — explicou a avó.

— Uau, que fixe! — exclamaram os manos. 
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No sábado seguinte, a família foi a uma loja de animais, para decidirem       
em conjunto qual o bichinho a levar para casa. Mas uma coisa estava 
decidida: tinha de habitar num aquário!

Todos adoraram as tartarugas aquáticas e as terrestres, os peixinhos 
dourados e, em particular, os dragões barbudos.

— Parecem animais dos tempos dos dinossauros — disse o Guilherme, 
que adorava tudo sobre a pré-história. 

— E é esquisito fazer-lhes festinhas, são ásperos! — disse 
o Vasquinho. 
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O senhor da loja explicou-lhes que estes animais são muito especiais: ao contrário 
dos humanos e de muitos outros animais, têm sangue «frio», ou seja, a sua temperatura 
corporal é igual à do ambiente, e por isso são tão sensíveis ao calor e ao frio! Assim,  
é preciso controlar muito bem o espaço em que vivem: a temperatura e a humidade 
têm de ser reguladas por lâmpadas e termostatos, e há filtros de água para os que 
vivem na água. Devem também ter espaço suficiente, uma alimentação apropriada 
e vegetação parecida com a do seu habitat natural, pois gostam de se esconder e 
descansar. Se tivermos estes cuidados, são animais que podem viver muitos anos!
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A seguir estão algumas dicas e conselhos dados pelo senhor da loja, tendo em conta 
as caraterísticas de cada animal.
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TARTARUGAS dE ÁGUA dOCE
• As tartarugas de água doce são criaturas semi-aquáticas. Gostam de tomar 
   umas banhocas para se refrescarem e também para comerem dentro de água, 
   mas depois não dispensam uns merecidos «banhos de sol».

• São excelentes nadadoras, graças às membranas que têm entre os dedos — 
   as patinhas funcionam como remos, permitindo-lhes ser muito velozes dentro
   de água.

• Mas, apesar de aguentarem bastante tempo debaixo de água, precisam sempre 
   de ir respirar à superfície.

• Quando estão fora de água são bastante mais lentas, pois têm de transportar 
   a sua pesada casinha — a carapaça — onde se escondem sempre que têm medo.

• A carapaça é composta pelos ossos da coluna e estes estão cobertos por uma 
   espécie de pele endurecida. É por isso que elas sentem dor e alterações de 
   temperatura.

• Não têm orelhas nem dentes, mas ouvem bem e a sua dentada dói bastante!

• São essencialmente omnívoras (mas isso não significa que podem comer a nossa
   comida!).

• Preferem viver em ambientes com temperaturas entre os 25 ºC e os 26 ºC.
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TARTARUGAS TERRESTRES
• Tal como as suas «primas» aquáticas, também têm uma casinha portátil, 
   a carapaça, que carregam para onde quer que vão. Isso faz com que sejam 
   muito lentas a deslocar-se, mas assim conseguem proteger-se dos predadores!

• Na natureza, há espécies que podem chegar a medir dois metros, pesar   
   centenas de quilos e viver mais de cem anos (como a tartaruga-das-galápagos). 

• São herbívoras e por isso comem exclusivamente vegetais e frutas. Por vezes, 
   pode ser necessário dar-lhes suplementos especiais de vitaminas e minerais. 

• É essencial que o terrário (semelhante a um aquário de vidro) tenha uma  
   lâmpada de aquecimento que forneça raios ultravioleta (UV), que vai ajudar
   a que mantenham os seus ritmos biológicos e a crescerem fortes e saudáveis.

• Há muitas espécies mediterrânicas, o que quer dizer que estão naturalmente 
   habituadas ao nosso clima. Mas atenção: se viajares e encontrares alguma 
   não a deves apanhar! Só podes ter em casa as que são de cativeiro e que  
   poderás encontrar em lojas autorizadas.

• Se ficarem viradas de barriga para cima, não se conseguem virar sozinhas 
   e ficam muito atrapalhadas!

• O terrário deve simular as condições do habitat natural: para além de ter 
   a lâmpada de UV, a temperatura deve ser mantida a 25-28 ºC e deve ter areia
   e vegetação artificial para as tartarugas se esconderem nas horas de descanso.
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