CONSELHOS PARA O MANEIO E ALOJAMENTO DAS
TARTARUGAS DA FLORIDA

As tartarugas da Flórida, ou de orelhas vermelhas (Trachemys scripta) são os répteis mais comuns em cativeiro; são
naturais do Vale do Mississipi, Novo Mexico, Yexas, Louisisana, Alabama;

São um grupo de répteis aquáticos fundamentalmente carnívoros e obtêm o seu
alimento a partir de vertebrados e invertebrados presentes no seu habitat natural;

Como qualquer reptil, estas tartarugas também não conseguem controlar a sua
temperatura natural e dependem da temperatura do meio onde estão;

ALIMENTAÇAO DA TARTARUGA DE FLORIDA
Como se disse anteriormente, são carnívoras; a sua dieta no seu habitat natural baseia-se em peixes, pequenos
crustáceos, e qualquer outro tipo de alimento animal que encontrem nos pântanos e nas suas imediações;
Uma dieta adequada de cobrir todas as necessidades de um carnívoro; existem dietas comerciais em forma de ração,
equilibradas mas com um preço algo elevado;
Os “camarões”, são apenas as carapaças de pequenos crustáceos secas, e esta alimentação é muito incompleta
provocando graves desequilíbrios nutricionais;
Uma boa substituição de dieta para as tartarugas é a ração seca para gato; os gatos são animais carnívoros e as suas
necessidades são muito similares às das tartarugas;
Por último e caso sejamos mais adeptos das dietas “caseiras”, os alimentos mais adequados que lhes podemos
proporcionar são o peixe cru completo (com espinhas e vísceras) e o fígado de frango;

CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO
Como são animais aquáticos, tem sempre que ter água suficiente à sua disposição para crescerem saudavelmente;
As designadas “tartarugueiras” vendidas nas lojas, recipiente com uma ilha e uma palmeira, não são apropriadas;

As tartarugas necessitam de um recipiente de dimensões suficientes para
poderem nadar à vontade, mas ao mesmo tempo terem uma superfície seca;
é importante ter em conta o tamanho do aquário porque ao longo da sua
vida pode e deve alcançar um tamanho superior aos 20-25cm de longitude:

Outro aspeto importante é a higiene; em cativeiro, pode ser complicado
manter o aquário limpo; para evitar doenças na pele e carapaça, as
tartarugas devemos manterá água em boas condições; para isso usamos um
filtro de aquário de grande capacidade, ou em alternativa mudamos a água
com muita frequência; o ideal seria no momento de as alimentar, muda-las
para um recipiente separado, para não haver tanta conspurcação da água;
As tartarugas são repteis, não são por isso capazes de controlar a sua temperatura corporal, portanto dependem do
meio onde vivem; descidas de temperatura abaixo dos 24ºC produzem uma diminuição das funções vitais e aumento
da suscetibilidade a doenças; acima dos 37ºC podem matar a tartaruga;
Para regular facilmente a temperatura do aquário, usam-se os reguladores de temperatura dos aquários dos peixes,
sempre perto dos 24ºC; o uso de um termómetro facilita esta monitorização;
Por fim, o fator que falta é a iluminação; as tartarugas precisam da luz solar para sintetizar a vitamina A, mas esta luz
não pode ser através dos vidros nem janelas; portanto, ou colocamos a certas horas a apanhar banhos de sol
(cuidado com as altas temperaturas) ou compramos as lâmpadas de aquário que tem a radiação própria para elas (
sempre colocadas por baixo da tampa);
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