TARTARUGAS SEMI-AQUÁTICAS
(Trachemys, Graptemys, Pseudemys…)
ALOJAMENTO
Aquário: A dimensão deve ser proporcional ao tamanho do animal. Quanto maior,
melhor! O aquário deve ser constituído por duas zonas. A zona da água onde se
alimentam, defecam e tomam banho (deve constituir, no mínimo 1/3 do aquário). A
zona seca, onde descansam e tomam “banhos de sol”. Podem colocar-se rochas e
plantas naturais.
MEIO AMBIENTE
Aquecimento: Estes animais são ectotérmicos, ou seja utilizam fontes externas de
calor para regular a sua temperatura corporal. A temperatura da água deve estar entre
os 24 e 28ºC. A temperatura ambiente deve estar entre os 25ºC (zonas frias) e os 35ºC
(zonas secas). Durante a noite pode-se deixar baixar a temperatura um pouco desde
que não baixe dos 20ºC. A colocação das fontes de luz e calor deve ser no exterior do
aquário, ou com proteção para evitar queimaduras.
Luz: É recomendada a exposição à luz solar (sem Vidro ou plástico entre o animal e os
raios de sol) para a absorção de cálcio. Para completar esta exposição, uma vez que
nem sempre podemos garantir o número de horas diárias necessárias deve recorrer-se
a lâmpadas específicas (intervalo UVB- 290 a 320 manómetros), a uma distância de
cerca de 45 a 60 cm do animal, durante 10 a 12 horas por dia.
ALIMENTAÇÃO
A ração deve constituir 75% da dieta e consiste em granulado para tartarugas semiaquáticas. Os legumes e a fruta devem constituir a fracção restante da alimentação
(25%), devem ser frescos e bem lavados (Couve, repolho, couve-flor, bróculos, agriões,
cenoura, tomate, melão, figo, pêssego, uvas, kiwi, laranja, maça, morangos, papaia…).
Podem ser dados suplementos como peixe cru, mexilhões, caracóis, escaravelhos.
CUIDADOS DE SAÚDE
As visitas ao veterinário devem ser regulares, a cada 6 meses como prevenção. Nelas
inclui-se a análise de fezes e desparasitação.
Hibernação: Para a tartaruga não é essencial hibernar mas se assim o desejar é
necessário uma fase de preparação para que decorra normalmente. Para tal
recomenda-se o aconselhamento com o veterinário

