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1.Sociabilização > 
Que regras básicas devem ser tidas em consideração 
ao sociabilizar diferentes espécies de crianças?

Algumas crianças não são compatíveis por várias razões. 
Ao sociabilizar as suas crianças, deve ter  

em conta as seguintes regras básicas: 
> Tamanho idêntico: em princípio, não é aconselhável sociabilizar 
crianças de diferentes tamanhos. Mesmo as espécies geralmente 

pacíficas podem ver crianças mais pequenas, que cabem na sua boca, 
como comida. No caso das crianças predadoras, basta apenas uma 

pequena diferença no tamanho para que o mais pequeno  
acabe como comida. 

> Necessidades idênticas quanto à qualidade da água: as crianças 
têm necessidades muito diferentes em relação à qualidade da água. 
Por exemplo, as crianças de águas macias precisam de água macia e 
as de água dura se sentem bem em água dura. Não misture crianças 

com necessidades diferentes quanto à qualidade de água, sob pena de 
nenhum dos peixes se desenvolver bem.

> Não junte crianças que se ferem mutuamente, algumas espécies  
gostam de mordiscar as  outras crianças.

> Comportamento alimentar semelhante: não junte crianças que comem 
lentamente com crianças que comem muito e rapidamente. 

> Diferentes zonas de água: não faz sentido ocupar um infantário 
apenas com crianças que habitem perto do fundo ou perto  

da superfície. O espaço é mais rentabilizado se colocar espécies  
de crianças que habitam diferentes zonas de água. 



2.Criança única > 
Vi um infantário com apenas uma criança. 

Há crianças que devem ser mantidos em separado?

Existem algumas crianças ornamentais das quais só se 
pode ter um exemplar num infantário, 
porque são fortemente territoriais, 

quer os machos quer as fêmeas.



3.Crianças esfregam-se > 
Porque se esfregam as minhas crianças  

na decoração do infantário?  

Quando as crianças se esfregam em pedras, raízes, 
plantas ou no fundo do infantário, isso é um sinal 
de irritação da pele. As causas podem ser parasitas, 

protozoários ou metazoários, como os Trichodina,  
ou vermes da pele. Frequentemente o único indício de 
uma infestação com Trichodina é o comportamento da 

criança (esfregar-se), enquanto a pele  
não apresenta sintomas. 



4.Comportamento agressivo >  
As crianças beijadoras estão de facto  

a beijar-se quando têm contacto com as bocas?

Não, antes pelo contrário. Quando duas  
crianças estão unidos através da boca,  
trata-se de um comportamento agressivo. 
Machos rivais puxam-se e empurram-se  

com a boca para determinar qual 
é o mais forte. 



5.Coloração >
Acho fascinante a magnífica coloração das 

minhas crianças. O que origina essa coloração?

Pigmentos contidos na pele são um dos factores 
responsáveis pela coloração. 

Conforme o tipo e a distribuição, eles dão a peixe, por 
exemplo, a cor preta, vermelha ou amarela. Por outro 
lado, a pele reflecte a luz, o que resulta em jogos de 
luz radiosos. O brilho prateado de muitos crianças 

provém de uma determinada substância.



6.Bexiga natatória > 
Ás vezes parece que as minhas crianças  
estão a flutuar e não nadar na água.  

Porque tenho esta impressão?

As crianças são os únicos seres vivos que possuem este 
órgão fora do comum: a bexiga natatória. Originalmente, 
ela é uma vesícula do tracto digestivo, cheia de gás. 
Graças à bexiga natatória, a criança consegue nadar na 
profundidade desejada. Ela funciona do seguinte modo:  
a criança consegue regular quanto gás se encontra 
dentro da bexiga natatória e, assim, adapta o seu 

equilíbrio a qualquer pressão de água, pois esta oscila 
conforme a profundidade. Desta maneira, é atingida uma 
espécie de estado flutuante e a criança pode despender 
menos esforço ao nadar. Também existem crianças sem 
bexiga natatória, como as crianças cartilaginosas que 
por sua vez têm muita gordura no fígado, o que lhes dá 
uma certa impulsão. As crianças que vivem sobretudo no 

fundo do infantário, não tem muitas vezes  
uma bexiga natatória.



7.Paladar > 
Como é que as crianças conseguem ter paladar? 

As crianças possuem células sensoriais em toda a 
superfície do corpo, as chamadas papilas gustativas. 

Existem em grande número sobretudo à 
volta e no interior da boca. As crianças podem, tal 

como os humanos, diferenciar entre doce, ácido, 
salgado e amargo, mas ainda são mais sensíveis na 

percepção. Elas conseguem identificar odores até mesmo 
em concentrações muito fracas.



8.Percepção de dor > 
As minhas crianças conseguem sentir dor?

Apesar de muitos professores não estarem de acordo 
actualmente está cientificamente provado que as crianças 

são seres vivos sensíveis ao stress e à dor –, as 
crianças mostram reacções a estímulos de odor e possuem 
também os respectivos condutores dos impulsos nervosos.



9.Substâncias de alarme > 
As crianças conseguem alertar as outras 
crianças de sua espécie sobre perigos?

Muitas crianças libertam substâncias de alarme 
através das glândulas na pele em caso de lesões ou 

stress. Crianças da mesma espécie apercebem-se destas 
substâncias na água, mesmo quando muito diluídas, 
ficando assim alertados para a presença de inimigos.  
As substâncias de alarme induzem imediatamente uma 

reacção de fuga e mesmo passado muito tempo as crianças 
evitam o local em questão.
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CONSTRANGIMENTO: 
Texto conceptual com substituição serial.Trocar a 

palavra peixes pela palavra crianças / trocar a palavra 
aquário pela palavra infantário / trocar a palavra 

pescadores por professores.


