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Introdução

O Município de Serra Talhada situa-se no centro 
geográfico do Estado de Pernambuco, na zona 
fisiográfica do Sertão do Vale do Pajeú, com uma área 
de 2.958,7 Km², uma população de aproximadamente 
80 mil habitantes e economia baseada na agricultura, 
pecuária, piscicultura e comércio [1]. Dentre as 
instituições estaduais que atuam neste Município está o 
Empresa Pernambucana de Pesquisas Agropecuárias
(IPA), localizado na Fazenda Saco ocupando uma área 
de 3200 hectares. 

Esta Fazenda foi inicialmente explorada com o 
objetivo de produzir sementes selecionadas de 
algodões arbóreos, de milho e feijão de corda, bem 
como produzir reprodutores caprinos, bovinos e 
equinos. Sua estação de piscicultura foi construída no 
ano de 1980, contudo, esta atividade no local já havia 
sido introduzida no ano de 1975, antes mesmo da 
construção da referida estação [2]. 

Sabe-se que parte da população desta Fazenda 
sobrevive da atividade pesqueira, onde os pescadores 
desenvolvem a piscicultura através de criatórios de 
peixes e realizam também outras atividades
relacionadas no “Açude Saco I”.  Este possui uma área 
com cerca de 500 hectares e volume de 
aproximadamente 36.000.000 de metros cúbicos, 
tornando-se de grande importância para a população. 

A Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST), 
também está situada na Fazenda Saco. É visível aos 
olhos desta Instituição a importância de estudos 
realizados na Estação de Piscicultura, pois, o 
conhecimento gerado a partir das pesquisas básicas de 
levantamento, taxonomia e sistemática, permitirão por 
conseqüência o desenvolvimento de estudos aplicados 
sobre os aspectos ecológicos e comportamentais desses 
animais, visando também os estudos das interações 
tróficas existentes nestes ambientes. Em virtude de não 
haver no Município nenhum estudo mais abrangente 
sobre a piscicultura na estação, surge a motivação para 
este estudo.

Com base nisto, o presente trabalho teve como 
objetivo geral conhecer os tipos de peixes utilizados 
para a criação, e como objetivos específicos, observar 
os métodos utilizados para realização da captura e 
beneficiamento do pescado, além de caracterizar e 

quantificar as pessoas que desenvolvem as atividades 
pesqueiras. 

Materiais e método

O principal material utilizado para coleta de dados foi 
um questionário de caráter quantitativo e qualitativo 
composto por 12 perguntas objetivas baseadas nos
seguintes temas: identificação das espécies de peixes 
encontradas no IPA, contingente de pessoas que trabalham 
no beneficiamento do pescado, dimensionamento da área, 
quantidade e profundidade dos viveiros utilizados para 
produção e o destino do produto final adquirido.

Contudo, alguns dos resultados foram obtidos com 
base nos dados coletados para a realização do Iº Censo e 
Diagnóstico Socioeconômico da População da Fazenda 
Saco, ALMEIDA et. al. (2008) [3]. Esses dados foram 
tabulados e analisados através de um software estatístico 
[4], satisfazendo então o cumprimento de alguns dos 
objetivos propostos.

Resultados e discussão

Observou-se que a Estação de Piscicultura trabalha 
atualmente com duas espécies de peixes, o Tambaqui
(Colossoma macropomum) e o Tilápia (Oreochromis 
niloticus), porém somente o Tilápia é utilizada para o 
beneficiamento. Estas são provenientes do peixamento 
realizado neste local (Fig. 1). A captura dos peixes é 
realizada diariamente pelos pescadores e a quantidade 
pescada por cada grupo é recepcionada para o 
beneficiamento, sendo que todo processamento de 
filetagem e embalagem é feita artesanalmente (Fig. 2). 
Depois de embalados os filés são destinados ao comércio 
local e de regiões circo-vizinhas, gerando renda adicional 
para os moradores da fazenda (Fig. 3).

No processo de beneficiamento da espécie 
Oreochromis niloticus, trabalham um total de 27 pessoas, 
onde 15 são mulheres e 12 são homens, que estão 
distribuídos em quatro das sete comunidades existentes. 
Sendo que 10 trabalhadores moram na Vila (IPA), 7 vivem 
no Tamboril, 3 no Piau e 7 são moradores da Barragem 
(Figs. 4) [3]. 

Por fim, sobre a quantidade de tanques e distribuição 
da área e profundidade dos viveiros existentes, observou-se 
que na base de piscicultura da fazenda existem 22 tanques 



de alvenaria, onde estão distribuídos em 1 hectare, cada 
um possuindo 1 metro de espelho d’água, estes são 
utilizados para reprodução e crescimento de alevinos. 
Os peixes produzidos na Estação fazem parte do 
“Programa Peixe Pernambuco”, fornecendo alevinos 
para repovoamento da piscicultura extensiva (Fig. 5).

Conclusões

Com base nos dados obtidos a partir da aplicação 
do questionário e visitas a Empresa Pernambucana de 
Pesquisas Agropecuárias (IPA), pode-se concluir que a 
Fazenda Saco através da piscicultura ali praticada, 
desempenha um papel de fundamental importância 
para as comunidades que se encontram nas 
proximidades, representando um fator importante da 
renda dos trabalhadores que praticam a piscicultura na 
Estação.

A piscicultura é um setor que vem apresentando
crescimento constante nos últimos anos, porém, está 
não é uma atividade muito praticada na região. Por este 
motivo, os trabalhos realizados no Instituto servirão de 

base para outras pesquisas e atividades que deverão ser 
implantadas futuramente.
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Anexos

                    

                    Figura 1. Exemplares das espécies,                                  Figura 2.  Etapa de processamento do pescado.
    (Oriochromis nilóticos) e (Colossoma macropomum).



           
Figura3. Distribuição dos trabalhadores entre               Figura 4. Produto final do beneficiamento

Figura 5. Vista frontal dos viveiros, na estação de piscicultura da Empresa 
Pernambucana de Pesquisas Agronômicas – Serra Talhada – PE, em agosto de 2009.


