
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Agricultura

3ª Campanha de Alevinos de 2012
da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Objetivos
Suprir os pedidos de alevinos realizados pelos piscicultores do município durante o ano com 

alevinos de boa procedência e qualidade. Os produtores rurais ou piscicultores devem realizar o 
pedido (na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Agricultura) das espécies e quantidade 
que pretendem adquirir.

Importante
Antes de realizar o pedido, o ideal é o produtor procurar orientação da quantidade adequada, 

quais tipos de peixes a serem colocados e quais melhorias devem ser realizadas para obter o melhor 
crescimento,  redução dos  custos  de  produção e  diminuição dos  resíduos  da  atividade.  Existem 
espécies de peixes que possuem um excelente potencial de criação e crescimento no município de 
Jaraguá do Sul. Qualquer dúvida em relação às características dessas espécies, crescimento, sabor 
de carne, mercado, peso e potencial para pesque-pagues, consorciação, quantidade necessária de 
cada uma, demais dúvidas sobre criação de peixes, falar com os agrônomos da Prefeitura (Jackson 
ou Roberto) no telefone: 2106 8114.

Pedidos (mínimo de R$ 70,00)
Os pedidos devem ser feitos com o agrônomo Jackson ou com Denise, no 2106 8114, ou 

mesmo pessoalmente, na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Rural e Agricultura, até o dia 
1º de novembro de 2012. 

Pagamento
O produtor deverá efetuar o pagamento diretamente ao fornecedor dos alevinos, na conta 

abaixo discriminada, ATÉ O DIA 1º DE NOVEMBRO, para confirmação da entrega dos alevinos.
ATENÇÃO: Uma cópia do comprovante de pagamento deve ser entregue na Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento Rural e Agricultura também até o dia 1º de Novembro, às 15 horas, SEM 
FALTA, pois, caso contrário, o pedido não será feito.

Conta para depósito:
BANCO DO BRASIL    AGÊNCIA: 0587-8
(Maria Goretti Hartmann) CONTA CORRENTE:  55307-7

Entrega: será realizada no dia 6 de NOVEMBRO de 2012, próximo das 9 horas, no pavilhão 
“A” do Parque Municipal de Eventos. Caso o produtor não possa buscar o pedido, recomenda-se que 
outra pessoa o faça para não haver risco de perda dos alevinos. Quem não puder comparecer nesse  
horário, deve mandar um representante para buscar os alevinos até as 11 horas, pois eles não  
podem permanecer no local da entrega e não há como armazená-los no Centro Administrativo  
Municipal. A prefeitura não se responsabilizará pelos pedidos não retirados até as 11h30 da manhã.
Os alevinos que não forem retirados até o horário determinado serão distribuídos para os piscicultores da 
Associação Jaraguaense de Aquicultores (AJA).



TABELA DE PREÇOS DOS ALEVINOS

Espécies – PISCICULTURA TOLE-PEIXE (Toledo, PR)
(45) 3274 1193 ou (45) 9973 1204 (peixestolepeixe@hotmail.com)

R$ 
(unidade)

R$ 
(milheiro)

Tamanho do 
alevino

As mais comuns

Tilápia     revertida   (Tailandesa e Nilótica) (tilápias mais rústicas): 0,10 100,00 Alevino I – 3 a 4 cm

Tilápia     revertida   (Gift) (com melhor crescimento entre as variedades de tilápia): 0,11 110,00 Alevino I – 3 a 4 cm

Tilápia     revertida   (Vermelha) (tilápia com ótimo sabor de carne, avermelhada, 
embora com menor crescimento que as outras variedades de tilápia)

0,11 110,00 Alevino I – 3 a 4 cm

Carpa     capim   (se alimenta de vários tipos de folhosas) 0,14 140,00 Alevino I -4 a 5 cm

Carpa     húngara      (possui rápido crescimento, mas suja muito a água) 0,14 140,00 Alevino I -3 a 4 cm

Carpa     cabeça     grande    (se alimenta de zooplâncton – pequenos organismos d'água) 0,14 140,00 Alevino I - 4 cm

Carpa     prateada   (se alimenta de fitoplâncton - algas) 0,14 140,00 Alevino I - 4 cm

Carpa     colorida   (ornamental) 0,14 140,00 Alevino I - 3 a 4 cm

Espécies que se alimentam de frutas (ou que substitui ração)

Matrinxã (como “lambari gigante branco”– come frutas) 1,00 --- Alevino II - 6 a 8 cm

Piracanjuba (como a matrinxã, só que vermelha, carne excelente – come frutas) 1,00 --- Alevino II -6 a 8 cm

Piraputanga (nativa do pantanal, carne excelente – come frutas) 1,00 --- Alevino II -6 a 8 cm

Piapara (come frutas – ótima carne e muito esportiva) 0,25 250,00 Alevino I -3 a 4 cm

Pacu (come frutas  - banana, goiaba, pitanga, jabuticaba, coquinhos...) 0,18 180,00 Alevino I -2,5 a 3 cm

Piauçu (esportivo e com boa carne – come frutas) 0,18 180,00 Alevino I -3 a 4 cm

Tambacu (melhor carne que o pacu – come frutas e algas) 0,25 250,00 Alevino I - 2,5 a 3 cm

Curimbatá (ótimo p/ limpeza do lodo – não estraga as beiradas da lagoa) 0,16 160,00 Alevino I - 4 cm

Cascudo Pequeno (cascudo marrom, ótima carne – nativo do rio Paraná) 2,00 ---- Alevino I -5 a 7 cm

Cascudo Médio (cascudo marrom, ótima carne – nativo do rio Paraná) 3,00 ---- Alevino II -8 a 15 cm

Lambari  -  do-     rabo  -  amarelo   (cresce mais que as nossas “piavas” daqui da região) 0,10 100,00 Alevino I - 2 a 3 cm

Bagres em geral

Bagre     africano   (predador de outros peixes – carne vermelha) 0,14 140,00 Alevino I - 4 a 5 cm

Cat-fish (bagre americano, excelente para filé e postas) 0,50 500,00 Alevino II - 6 a 10 cm

Jundiá (variedade marrom, muito bom crescimento) 0,15 150,00 Alevino I - 4 cm

Carnívoros (controlam excesso de peixes pequenos)

Dourado (o melhor p/ controle de peixes pequenos e para a pesca esportiva) 5,00 --- Alevino II - 6 a 8 cm

Pintado (ótima carne e excelente controlador de peixes pequenos) 5,00 --- Juvenil -12 a 15 cm

Trairão (ótima carne, mas com espinhos, controla bem outros peixes) 1,50 --- Alevino I - 4 a 6 cm



FOTOS DOS PEIXES

Tilápia Tailandesa: possui ótimo crescimento e é boa para 
filé, mas perde no rendimento de carcaça devido ao tamanho 
maior da cabeça.

Tilápia Nilótica: conhecida como comum, muito bom 
crescimento, mais rústica, com bom rendimento de filé.

Tilápia Gift: com melhor crescimento, embora sua carne 
seja muito presa à pele e espinha até o tamanho de 600g, 
dificultando a filetagem; após esse período, fica normal.

Tilápia Vermelha: muito saborosa, também 
ornamental, mas com crescimento um pouco mais lento 
que as demais variedades de tilápias.

Jundiá: carne boa, muito utilizado nos cultivos com tilápias 
e carpas, aproveitando melhor o viveiro, e controla ovos e 
larvas de outros peixes.

Dourado: carne excelente, ótima esportividade, o “rei 
do rio”, o melhor controlador do excesso de peixes 
pequenos nas lagoas, deve somente cuidar em colocá-lo 
num tamanho menor que os outros peixes, para não 
atacar as outras espécies.

Pacu: pode ser alimentado com diversos tipos de alimento, 
inclusive frutas – seu ponto de abate fica entre 1 a 1,5 kg, 
pois acima disso concentrará muita gordura.

Cat-fish (bagre americano): carne excelente, muito 
boa para filé, pode ser utilizado em consórcio com 
outras espécies, como as tilápias e carpas.



Matrinxã: nativa da amazônia, possui carne saborosa, mas 
com espinhos intramusculares e sensível às baixas 
temperaturas (pode morrer quando abaixo de 15°C), ótimo 
para pesque-pagues devido à grande esportividade.

Piracanjuba (Salmão crioulo): peixe de excelente 
qualidade e carne muito saborosa – sua vantagem é que 
pode ser criada somente com frutas, como pitangas, 
acerola, jabuticaba, banana, goiaba entre outras; suporta 
temperaturas mais baixas – até 12ºC.

Piraputangas: muito parecida com a piracanjuba e com 
ótimo sabor de carne – alimentação igual à piracanjuba – 
não suporta temperaturas baixas – até 15°C.

Curimba (curimbatá): peixe ótimo para aproveitar o 
lodo do fundo dos viveiros, com a vantagem de não 
estragar o viveiro devido aos desbarrancamentos – 
carne com espinhos,  bom para corte após os 2kg.

Piauçu: espécie de crescimento rápido e carne avermelhada 
saborosa, aproveita bem vários tipos de alimento, inclusive 
frutas, aipim e milho.

Carpa capim: a mais saborosa das carpas, apesar de 
apresentar muitos espinhos intramusculares, aproveita 
bem vários tipos de capim, inclusive limpando lagoas 
do mato.

Carpa húngara/comum: apresenta ótimo crescimento, 
geralmente causa problemas de desbarrancamento nas 
beiradas das lagoas – utilizada em consórcios com outras 
espécies como outras carpas, tilápias e jundiás ou cat-fish.

Carpa cabeça grande: bom crescimento mas carne não 
muito saborosa, aproveita bem – “filtra” – a água dos 
viveiros, alimentando-se de zooplâncton; boa para ser 
utilizada em consórcio com outras espécies. 



Tambacu: carne de boa qualidade, menos gordura que o 
pacu, com vantagem do bom crescimento e alimentação 
mais variada, inclusive filtra a água do viveiro – 
crescimento lento em temperaturas mais baixas que 15°C. 

Carpa colorida: utilizada principalmente para fins 
ornamentais em lagoas e viveiros de águas límpidas.

Carpa prateada: carpa com a carne menos saborosa, 
cresce rápido e também “filtra” a água dos viveiros, 
alimentando-se de fitoplâncton (algas), boa para consórcios.

Lambari-do-rabo-amarelo: carne excelente, com 
crescimento e multiplicação rápida, aceita praticamente 
todo tipo de alimento.

Trairão: nativa da amazônia, atinge até 30kg na natureza e 
normalmente 5 kg em viveiros, ou até mais, dependendo das 
condições;  ótimo sabor de carne,  mas com espinhos,  que 
podem ser eliminados com uma técnica de filetagem e corte 
da carne (veja última página).

Bagre africano: carne vermelha, predador de outras 
espécies de peixes, consegue respirar fora d'água por 
mais de 24 horas, inclusive “andando” de uma lagoa a 
outra caso não tenha alimentação (riscos em escapar 
para o meio ambiente e exterminar peixes nativos); não 
tolera baixas temperaturas.

  

Cascudo: a espécie comercializada também é conhecida como cascudo abacaxi, com uma das melhores carnes, 
atingindo mais de 2kg, se alimenta de sedimentos, limo e pequenos organismos no fundo e nas pedras, embora possa 
causar problemas em alguns viveiros por fazer buracos nas laterais, podendo até ocasionar vazamentos.

Pintado: carne excelente, controlador de peixes pequenos 
em excesso nas lagoas, muito esportivo e bonito.

Piapara: peixe parecido com o piauçu, mas com sabor 
de carne superior, com boa esportividade para pesque-
pagues; atinge até 12kg.



Dicas importantes

1. Observações sobre filetagem e espinhos
Um dos principais problemas do consumo de algumas espécies de peixes é o espinho intramuscular, em formato Y e, 
por esse motivo, muitos preferem escolher tais espécies num tamanho bem maior para assá-lo, para facilitar a retirada 
dos espinhos e diminuir o risco na sua alimentação. Para resolver esse problema, existe uma técnica excelente. Abaixo 
está uma foto de filé de traíra (um dos peixes com mais espinhos), onde está sendo aplicada uma técnica de filetagem 
com o corte dos espinhos da carne. O filé é cortado em tiras transversais bem finas até atingir a pele, cuidando para que 
a pele não seja cortada junto. Os espinhos ficam todos cortados em pequeninos pedaços, que praticamente desaparecem 
quando frito. Pode ser feito com qualquer tipo de peixe que apresenta espinhos no meio da carne.

2. Observações importantes quanto à alimentação dos peixes
A alimentação dos peixes deve ser realizada com cuidado. Muitos peixes se alimentam bem de frutas, restos de comida, 
aipim, banana, milho, entre outros, mas esses alimentos somente podem ser oferecidos em quantidade muito controlada, 
pois, se sobram no fundo dos viveiros, acabam diminuindo o oxigênio da água e, consequentemente, diminui a 
qualidade da água, podendo ocasionar a morte dos peixes ou o seu crescimento lento. A ração, mesmo tendo um custo 
maior, é a alternativa mais recomendada, e melhor ainda se for extrusada, pois, como flutua, pode ser jogada até os 
peixes começarem a diminuir seu consumo, evitando perdas.

É importante escolher uma ração de qualidade, que pode ser verificada através de testes laboratoriais ou visualmente, 
através da granulometria (tamanho das partículas dentro da ração). Se for verificado visualmente que existe pequenos 
grânulos de milho, soja ou outros componentes no grão da ração, é sinal de menor qualidade, pois o peixe não 
conseguirá absorver totalmente esses grãos maiores na ração. Portanto, mesmo que essa ração tenha menor custo, no 
final, o crescimento dos peixes será mais lento e mais sacos de ração serão necessários para atingirem o mesmo 
tamanho comercial e seu custo ficará maior do que se tivesse utilizado uma outra ração com qualidade conhecida. 
PORTANTO, O PREÇO DA RAÇÃO NÃO É PARÂMETRO PARA AUMENTAR A PRODUÇÃO!!! PREFIRA 
RAÇÃO DE EMPRESAS COM HISTÓRICO DE QUALIDADE. FAÇA UM TESTE!

3. Manejo do viveiro
Antes de recolocar peixes dentro do viveiro, é necessário aplicar cal virgem junto ao lodo e áreas úmidas do viveiro, 
para eliminar doenças, parasitas, ovos e larvas de peixes indesejados (5 sacos p/1.000 m²), além de deixar o viveiro seco 
ao sol por pelo menos um mês. Após esse período, pode-se realizar a calagem, adicionando 200kg de calcário para 
1.000 m² de viveiro, enchendo-o logo após. Um erro conhecido é o produtor reclamar da qualidade dos alevinos que 
comprou e que, aparentemente, logo se reproduzem dentro do viveiro. Na verdade, os alevinos em geral possuem boa 



reversão, mas o problema foi que ovos e larvas antigas ficaram vivas no viveiro não tratado com cal virgem, fazendo 
com que esses sobreviventes se reproduzam e comprometam o rendimento de todo o lote.

4. Sugestões para o povoamento para cada 1.000 m² de lâmina d'água e 1m de profundidade (a quantidade pode 
variar de acordo com a qualidade de água)

Sugestão 1: 
3.000 tilápias
500 jundiás
100 carpas capim

Sugestão 2:
3.500 tilápias 
200 jundiás

Sugestão 3:
2.000 tilápias
500 jundiás
100 carpas capim
100 curimbas
100 pacus (ou tambacus)

Sugestão 4:
1.500 tilápias
200 piracanjubas
200 piaparas (ou piauçus)
200 cat-fish
100 carpas capim

Sugestão 5:
10.000 lambaris

Sugestão 6:
3.000 tilápias
200 cascudos
100 carpas capim

Sugestão 7: (para viveiros com tilápias juvenis ou viveiros com infestação de tilápias pequenas)
100 pintados OU
100 dourados OU
300 trairões

Observações importantes:
Os peixes abaixo são somente recomendados em viveiros com águas mais profundas e com uma temperatura 
maior, pois são altamente sensíveis às temperaturas mais baixas (abaixo de 15ºC).
PIRAPUTANGAS
MATRINXÃS
BAGRE AFRICANO

Outras sugestões procure o engenheiro agrônomo Jackson Haroldo Schütz, na Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Rural e Agricultura.


