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RESUMO  

A piscicultura tem garantido cada vez mais a presença do peixe na mesa do 

consumidor. Enquanto muitos estoques pesqueiros naturais já se encontram em seu 

limite máximo de exploração, a produção de pescado pela aquicultura tem 

aumentado muito nos últimos anos. Neste estudo tivemos o objetivo geral de 

detalhar a produção de alevinos na Piscicultura Dal Bosco, com o intuito de mostrar 

a importância de o produtor fazer uma boa escolha dos alevinos, pois este é um dos 

manejos que decidem a produção final. Como resultados verificamos que é 

necessário o produtor ter conhecimentos sobre os melhores manejos de produção e 

a necessidade de se ter uma boa escolha dos alevinos na produção. Concluímos 

que, com devidos manejos o produtor pode obter uma maior lucratividade final, 

manejos estes que vão da escolha da época de alojamento e também a escolha do 

alevino. 
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INTRODUÇÃO 

  

O propósito deste estudo é detalhar a produção de alevinos na Piscicultura 

Dal Bosco, que está localizada na cidade de Toledo-PR. O problema deste estudo 

remete-se no entendimento do processo de produção de alevinos na Piscicultura Dal 

Bosco. 

A importância deste estudo está na intenção de verificar como os 

piscicultores podem obter a maior qualidade e produtividade dos peixes. Sendo 

ainda a piscicultura uma atividade agropecuária que está em intenso crescimento no 

oeste do estado do Paraná.  

Segundo Ostrensky & Boeger (1998, p.13), a piscicultura é: 
 

Uma atividade que vem crescendo em um ritmo de aproximadamente 30% ao ano 
no Brasil. Esse índice é muito superior ao obtido pela grande maioria das 
atividades rurais mais tradicionais, como a pecuária e a agricultura, por exemplo. A 
piscicultura está crescendo assim porque a lucratividade que pode apresentar é 
muito boa, proporcionando um rápido retorno do capital investido pelo produtor 
rural. 
 

A partir do entendimento da piscicultura, neste estudo tivemos o objetivo geral 

de detalhar a produção de alevinos na Piscicultura Dal Bosco, com o intuito de 

mostrar a importância de o produtor fazer uma boa escolha dos alevinos, pois este é 

um dos manejos que decidem a produção final.  

 



 

 
 

 
 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

1.1 Produção de alevinos  

A produção de alevinos se trata da produção de filhotes de peixes, os quais 

ao atingirem tamanho e peso ideal, já poderão ser comercializados para outras 

pisciculturas, as quais fazem a recria e a engorda dos mesmos. Esta etapa deverá 

ser realizada em criatórios especializados, que são responsáveis pela produção dos 

alevinos de forma eficiente (TRISTÃO, 2010).  

SEGUNDO Oliveira et al (PI, 2007, p 05) 
 

A escolha dos alevinos é um fator de grande importância para o sucesso da 
tilapicultura. O produtor deve adquirir alevinos com boa genética, bom estado 
nutricional e sanitário e tamanho uniforme. Para isso, deve procurar fazendas 
idôneas que garantam taxas de reversão sexual acima de 90 %. 
 

Exemplo de fazendas idôneas que fazem esta produção, é a Piscicultura Dal 

Bosco, localizada na cidade de Toledo-PR, a qual na maioria das vezes faz somente 

a comercialização do alevino pronto. 

Hoje no Brasil novas perspectivas já vão surgindo por causa da 

intensificação da produção e da especialização de profissionais dedicados a esta 

área. Sendo que esta atividade tem se fortalecido em todas as regiões do pais, 

tendo seus sistemas de produção sendo variados (FERNANDES, 2010). 

No Paraná, esta atividade é praticada em quase todo o estado, tendo 

diferentes sistemas de produção, que vão desde os extensivos até os 

superintensivo. Tendo a produção baseada em torno de 41 mil t/ano, sendo que a 

principal espécie cultivada é a tilápia (cerca de 84%) (EMATER, 2016). 

De acordo com SOUZA (2014), o município de Toledo é propício para a 
produção da piscicultura: 

 
O município de Toledo possui uma localização estratégica e conta com grande 
potencial produtivo de pescado em tanques escavados. Atualmente são em média 
85 toneladas/dia, mas a previsão é que o número cresça nos próximos 5 anos. 
 

Para isso, é preciso que a produção da tilápia seja boa, sendo necessário se 

ter o cuidado desde cedo, como o alevino escolhido para a produção. Diante disso o 

município de Toledo conta com propriedades especializadas em comercialização de 

alevinos de qualidade. Uma dessas propriedades é a Piscicultura Dal Bosco. 



 

 
 

 
 

1.2 Cuidados na produção de alevinos 

A produção de alevinos é uma fase de grande importância na piscicultura. 

Nem todos os criadores se aventuram nesta parte da criação comercial de peixes, 

preferindo adquirir os peixes jovens e trabalhar somente com o processo de 

engorda. Entretanto, ao contrário desses criadores, existem outros que se 

especializam na produção e venda de alevinos, por entenderem ser uma etapa de 

menor investimento, especialmente com a alimentação (EMATER, 2016). 

Para que os melhores alevinos sejam utilizados na criação ou vendidos à 

criadores para a engorda, o criador de alevinos deve conhecer bem as 

características desejadas nos alevinos das diferentes espécies de peixes ou, no 

mínimo, nas espécies disponíveis no seu próprio criadouro. É vital que sejam 

detectados possíveis problemas ou anormalidades na saúde e conformação dos 

alevinos, para que não se invista em uma produção de baixo retorno (EMATER, 

2016). 

Quem adquire alevinos, deve ter um cuidado especial com o transporte dos 

mesmos para outras propriedades pois nesse trajeto, não pode ser tolerada uma 

grande mortalidade, sob pena de prejuízos irreparáveis (FERNANDES, 2010). 

O espaço para a criação de alevinos deve ser limitado, podendo ser utilizas 

redes, divisórias ou mesmo tanques de pequeno volume de água ou pequenas 

dimensões. Se o criador não dispuser de tanques pequenos, pode realizar o 

processo de criação de alevinos em tanques-rede, posicionados dentro de tanques 

maiores. Essa técnica restringe a área para esses alevinos, tornando mais fácil a 

observação dos cardumes, assim como nos tanques de dimensões reduzidas 

(EMATER, 2016). 

Após serem trazidos para o tanque de criação, os alevinos devem receber 

alimento de 12 a 24 horas após chegarem ao tanque. O tipo de alimento e a 

frequência com que deve ser oferecido, varia de espécie para espécie. Nessa fase, 

os alevinos devem consumir de 7 a 10% do seu peso em alimentos. Para otimizar o 

aproveitamento da ração fornecida aos alevinos, devemos oferecê-la, no mínimo, 3 

vezes ao dia, sendo o ideal, um número ainda maior de ofertas de alimento, durante 

períodos curtos como, por exemplo, fornecer a ração a cada um ou duas horas, 

somente por 5 minutos (EMATER, 2016). 



 

 
 

 
 

As rações oferecidas podem ser pelletizadas, em farelos ou uma alternância 

dos tipos. O mais importante é tentar atingir a maior taxa de conversão possível, ou 

seja, a proporção em ração ofertada e o desenvolvimento dos alevinos. Com o 

passar do tempo, cerca de um mês após o início do processo, podemos iniciar uma 

triagem e seleção dos peixes, descartando os com menor desenvolvimento e 

obtendo, assim uma produção de maior qualidade (EMATER, 2016). 

 

 



 

 
 

 
 

2. METODOLOGIA 

 

 

2.1 Caracterização da pesquisa 

Este estudo se caracteriza por uma pesquisa de campo e descritiva baseada 

em Marconi e Lakatos (2008). 

 

2.2 Local e participantes  

A pesquisa foi realizada na propriedade Piscicultura Dal Bosco localizada no 

distrito de Xaxim, Toledo, PR. Nesta pesquisa participaram as autoras deste artigo e 

o proprietário da propriedade o Sr. Gilmar Dal Bosco. Propriedade a qual, em alguns 

casos faz o preparo das larvas até viraram alevinos e em outros faz somente a 

comercialização dos alevinos prontos. 

 

2.3 Instrumento de coleta de dados 

Foi caracterizada pela aplicação de questionário junto ao proprietário que 

produz os alevinos. Neste questionário foram realizadas perguntas sobre o 

funcionamento da propriedade, espécies produzidas e a comercialização dos 

alevinos. Também foram realizados registros fotográficos com o consentimento dos 

proprietários, os quais serão demonstrados na apresentação oral deste trabalho. 

 

2.4 Análise dos dados 

Os dados serão analisados qualitativamente (MARCONI, LAKATOS, 2008), 

com respostas categorizadas a partir da ordem dos relatos obtidos.  

Com o questionário aplicado ao produtor, Sr. Gilberto Dal Bosco, pode-se 

saber que a atividade é considerada rentável, pois na região existem poucas 

propriedades especializadas neste ramo. 

Sabe-se também que para melhor atender os próprios clientes, a 

propriedade necessitaria ser mais próxima de seus fornecedores de alevinos prontos 

e larvas, assim diminuiriam seu tempo e gasto com transporte.  

 



 

 
 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

A partir da análise da propriedade de Piscicultura Dal Bosco, estabelecemos 

os seguintes resultados: 

 Na propriedade se faz na maioria das vezes somente a distribuição dos 

alevinos prontos, e em alguns casos, realizam a compra das larvas e as preparam 

até virarem alevinos. 

 Quando se faz a produção de alevinos através das larvas, elas são 

passadas para tanques escavados, onde ficam de 25 a 40 dias, dependendo da 

espécie. Para isto é necessário o fornecimento de ração específica, e também que 

se faça a adição na ração do hormônio metil testosterona, este servindo para a 

reversão sexual das larvas, para que todo o lote atinja pelo menos 90% de machos, 

que é preferível em propriedades que visam lucros. 

 Quando se faz a compra dos alevinos prontos, estes são passados 

para aquários de concreto, para uma maior facilidade na hora da comercialização. 

 Para a comercialização dos alevinos, é necessário que estes ficam 24 

horas sem serem alimentados, este processo se chama de depuração. A depuração 

é feita para que o intestino dos alevinos fique limpo, e consequentemente não sujem 

a embalagem da comercialização.  

 Na propriedade se faz a venda de alevinos de 2 tamanhos, o tamanho 

I, que são do tamanho de 1 a 3 cm, e o tamanho II, que são do tamanho de 2 a 5 

cm, estes sendo vendidos por milheiro. Outras espécies cuja a produção é mais 

difícil, são vendidos por unidade.  

 



 

 
 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Entendemos que a forma que a propriedade está organizada é adequada 

para a produção da piscicultura, a qual garante a qualidade dos peixes e melhor 

produto oferecido aos consumidores. Tendo então uma propriedade específica para 

a produção de alevinos, facilita a produção pra o piscicultor, que fara a engorda dos 

mesmos. Sendo necessário que ele somente faça a compra de alevinos de 

qualidade e depois tome os devidos manejos produtivos em sua propriedade.  

Concluímos que, com devidos manejos o produtor pode obter uma maior 

lucratividade final, manejos estes que vão da escolha da época de alojamento e 

também a escolha do alevino. 
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