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Introdução

O município de Serra Talhada pertence à bacia 
hidrográfica do Rio Pajeú. Situada a 427 km de Recife. 
O clima é semi-árido, a temperatura média anual é de 
37°C. A vegetação predominante é a caatinga 
hiperxerófila [1].

Em Serra Talhada encontra-se a Fazenda Saco, a 
cerca de 3 km do centro da cidade, que sedia o Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA) dá suporte na 
cadeia produtiva da Tilápia realizada pela Associação 
dos Moradores da Fazenda Saco. A Fazenda Saco 
possui uma área de 3.200 ha, onde uma parte desse 
território é utilizada na piscicultura, devido ao 
favorecimento da construção do Açude Saco I no final 
da década de 30. Este açude possui uma área de 
aproximadamente 600 ha e volume 36.000.00 m3, 
tendo como um dos principais produtos a Tilápia do 
Nilo, cuja pesca é um meio de sobrevivência dos 
pescadores e de suas famílias que compõem as 
comunidades vizinhas do Instituto: Barragem, Vila do 
IPA, Alto do Cacete, Piau, Curral Velho, Xique - xique 
e Cumbuco [2].

As Tilápias são fáceis de serem cultivadas e 
reproduzidas, crescem rapidamente e são perigosas 
para outras espécies menores. Elas apresentam grande 
capacidade de adaptação aos ambientes lênticos (água 
parada), além disso, suportam as grandes variações de 
temperatura e toleram baixos teores de oxigênio 
dissolvido. Para a reprodução as Tilápias preparam um 
ninho em área limpa e rasa, pois precisam de uma 
abundante quantidade de oxigênio, podendo desovar 4 
vezes por ano em águas e temperatura ideal [3].

Devido ao potencial econômico da Região na 
produção da piscicultura, esta pesquisa mostra como a 
cadeia produtiva é realizada no processo dessa 

produção e desenvolvimento dos alevinos até a sua 
comercialização, descrevendo também o ambiente físico e 
os métodos de tratamento do pescado utilizado pelo IPA, 
levando-se em consideração aos aspectos gerados às 
comunidades que atuam neste processo, como forma de 
subsistência e sustentabilidade.

Diante deste contexto, este trabalho visa demonstrar a 
cadeia produtiva da Piscicultura realizada pela Associação 
dos moradores da Fazenda Saco em Serra Talhada/PE, 
identificando os mecanismos realizados na produção, no 
manejo até a estocagem do pescado para fins comerciais.    

Finalmente, para aprofundar o diagnóstico, alguns 
objetivos específicos terão como função no desenrolar do
estudo nortear a pesquisa para chegar aos resultados: 1) 
Identificar as espécies introduzidas na produção da 
piscicultura; 2) Descrever o manejo da captura dos peixes 
até a comercialização; 3) Analisar quais os aspectos 
gerados às comunidades em função desta atividade 
produtiva, para propensão do desenvolvimento local e 
sustentável.

Material e métodos

Este trabalho foi desenvolvido a partir do levantamento 
de dados, mediante a pesquisa qualitativa, através de 
entrevistas com os pescadores, o Presidente da Associação 
dos Moradores, Sr. Gerôncio Gomes da Silva, e, com o 
responsável pela Estação de Piscicultura do IPA, com o 
Engenheiro de Pesca, Carlos A. Martins Guerra que é 
responsável pelo manejo pesqueiro. Tendo como amostra 
da população cerca de 30 pessoas que participam do 
processo.

Na análise será realizada uma pesquisa qualitativa que 
segundo Roesch [4] procura o que é comum, mas 
permanece aberta para perceber a individualidade e os 
significados múltiplos, em vez de destruí-los na busca por 



uma média estatística. Também, e isto é muito 
importante, procura explorar os significados dos outros 
de maneira e em contextos que não estruturam de forma 
rígida a direção da investigação dentro de hipóteses, 
definições operacionais e suposições a priori do 
pesquisador.

O instrumento de coleta de dados conteve 
perguntas fechadas e abertas, sem identificação dos 
entrevistados. 

Para as perguntas fechadas a mensuração dos dados 
foi formatada em planilhas no Programa Excel. 
Posteriormente se processou a tabulação e 
representados através de gráficos para facilitar a 
compreensão e interpretação. No tocante as perguntas 
abertas em que os entrevistadores puderam opinar 
sobre as alternativas escolhidas, foram verificadas as 
respostas relevantes, que mais prevaleceram nas 
opiniões. Em seguida, a partir dos resultados, partiu-se 
para a análise dos resultados a luz do referencial 
teórico.

Resultados

A infra-estrutura da Estação de Piscicultura do IPA, 
conforme Guerra [5] é composta por uma área com 
tanques para distribuição de alevinos no período de 
engorda, que são abastecidos por eletro bombas que 
enchem estes reservatórios com águas proveniente do 
açude e a drenagem é feita através de comportas 
específicas; possui um galpão com 02 tanques e 34 
incubadoras, cujos volumes variam de 20 a 200 litros, 
onde são utilizados nos trabalhos de desova artificial; 
alguns instrumentos de laboratórios; há uma área para 
recepção do pescado e controle estatístico; sala para 
frigo-refrigeração e para fabricação de ração, além de 
outros ambientes reservados a administração do local.

As espécies introduzidas para cultura foram: o 
Curimatã, Pacu, Traíra, Carpa, Piaba, tambaqui e a 
Tilápia. A Tilápia é a única utilizada para fins 
comerciais, sendo distribuídas nas escolas locais e 
cidades vizinhas, destinados a merendas escolares, 
através do Projeto Compra Direta do Governo Federal.

A cadeia produtiva segundo a visão de Parent (1979)
apud Batalha [6] é a soma de todas as operações de 
produção e de comercialização que foram necessárias 
para passar de uma ou várias matérias-primas de base a 
um produto final, isto é, até que o produto chegue às 
mãos de seu usuário (seja ele um particular ou uma 
organização). Em relação à cadeia da piscicultura 
realizada pela Associação os peixes são capturados por 
meio de arrastos com redes suspensas por bóias ou 
tarrafas, utilizando para locomoção pequenas 
embarcações. Após a retirada, os peixes são trazidos 
em sacos de nylon e em seguida são pesados, com o 
peso médio de 12 kg a 50 kg por pessoas. 

Em seguida, os peixes são levados para o processo de 
filetagem (Fig. 1), que de forma manual é retirado o filé e 
separado da carcaça, posteriormente, lavado em caixas 
específicas e depois são dispostos em bandejas, 
empacotados com filme plástico e etiquetados, para serem 
armazenados em freezer sobre estrados de madeiras de 
maneira organizada para que haja uma boa passagem de ar 
entre as bandejas para refrigeração. A cada 1600 kg de 
Tilápia pescado, 300 kg é destinado para o filé, e o restante 
da carcaça são aproveitados para fabricação de ração, com 
adição de milho e sorgo.

No aspecto sócio-econômico (gráfico 1) foi identificado 
que a piscicultura foi desenvolvida para proporcionar a 
geração de renda das comunidades circunvizinhas, 
possibilitando uma renda de aproximadamente um salário 
mínimo aos pescadores. Além de proporcionar subsídios 
para a sustentabilidade local.

Considerações Finais
O sistema produtivo realizado pela Associação dos 

moradores ainda é precário, sendo necessário à instalação 
de equipamentos mais modernos, o que contribuiria muito 
para o avanço e a recepção de uma maior demanda do 
mercado consumidor. Em suma, existe uma potencialidade 
real desta atividade para que venha a proporcionar o 
desenvolvimento desta comunidade de maneira sustentável, 
porém, necessita-se de um apoio logístico e gerencial para 
a cadeia de produção; e para os pescadores uma assessoria 
maior com treinamento, capacitação e estímulo para a 
melhoria da prática da comercialização dos filés de tilápias 
no mercado consumidor.
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Figura 1. Processo de filetagem da Tilápia.


