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pessoal!



COMO CUIDAR DO
SEU PEIXE BETTA

O AQUÁRIO DO
BETTA
Você pode utilizar aquários pequenos,
próprios para o Betta, conhecidos como
beteiras. É preferível que ele seja de vidro,
com 5mm de espessura, ao invés de
materiais como acrílico. Um aquário de 5
litros é suficiente para um Betta
viver, pois esse recipiente irá oferecer
bastante espaço para o peixe brincar,
crescer e ao mesmo tempo não é grande
demais fazendo com que o Betta se sinta
desconfortável.

ESCOLHA UM
LOCAL

Pode ser no quarto, na cozinha, na sala,
qualquer local desde que este não esteja sob
luz direta do sol. Não deixe o peixe em local
onde haja frio excessivo, chuva ou cheiros
muito fortes.

CUIDADOS COM A
ÁGUA

O peixe Betta não consegue sobreviver em
ambientes frios, então a temperatura ideal da
água é entre 23°C e 26°C. Para que isso se
mantenha o ano todo é necessário que você
tenha um aquecedor e um termostato de
aquário. Além da temperatura também é
necessária a verificação do nível de pH e níveis
químicos da água. É recomendável manter o
nível de pH do seu aquário entre 6.8 e 7
(levemente ácido). Para manter o controle do pH
é razoávelmente simples, você precisa apenas
de um kit de teste de pH. Esses kits, podem,
assim como o aquecedor e o termostato, serem
encontrados em petshop.



A ALIMENTAÇÃO
Compre sempre rações especificas para
peixes Betta. Eles podem adaptar-se a várias
formas artificiais de alimentos, como a ração
floculada. Esse tipo de alimento pode ser
facilmente encontrado em Pet Shops e/ou
agropecuárias.

MANUTENÇÃO
DO AQUÁRIO
A água do aquário nunca deve ser trocada
toda de uma vez, pois fazendo assim, todas
as bactérias boas que fazem bem para o
ecossistema do aquário serão eliminadas.
Dessa maneira, será necessário retirar
metade da água da beteira e colocar em
outro recipiente. Em seguida, retire o peixe
com uma redinha e o coloque neste mesmo
recipiente juntamente com a água retirada
anteriormente. Jogue fora o restante da
água da beteira, lave bem, retirando todos
os detritos. Para encher o aquário
novamente utiliza-se água da torneira
(reservar por 4 dias para evaporar o cloro).
Encha o aquário até a metade, coloque o
peixe no aquário e em seguida coloque a
água do recipiente novamente no aquário.
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QUANTIDADE DE
ALIMENTO

O estômago do Betta é do tamanho do olho
dele, ou seja, é pequeno e delicado. Dessa
forma, se oferecido comida em excesso pode
causar doenças no animal ou mesmo a morte,
além de que irá acumular resíduos no
aquário afetando a qualidade da água.
Recomenda-se oferecer de 1 a 3
pellets/flocos/bolinhas, caso ele coma
rapidamente toda a ração, ofereça em torno
de mais 3 pellets/flocos/bolinhas. Repita
esse processo 2 vezes ao dia. Lembre de
sempre retirar o que sobrar da ração, caso o
peixe não coma tudo.
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