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• Região Submédio e Baixo São

Francisco – PE/BA/AL

• Polo SBSF – Reservatórios:

Itaparica, Moxotó e Xingó

• Margens municipais:

– Margem Baiana: Chorrochó, Rodelas,

Glória e Paulo Afonso.

– Margem Pernambucana: Belém de São

Francisco, Itacuruba, Floresta,

Petrolândia e Jatobá.

– Margem Alagoana: Delmiro Gouveia e

Piranhas



NOVAS TECNOLOGIAS

• Pacotes tecnológicos;

• Para a prática da piscicultura em represas;

• Desde a escolha da espécie ideal para este tipo de cultivo;

• Melhoramento genético;

• Estruturas físicas para o confinamento da espécie;

• Tipo de material, tamanho, formato, volume de 
estocagem, abertura de malha, tipos de flutuadores, etc);

• Estratégias de manejo de produção e o gerenciamento.



TILAPICULTURA

Oreochromis niloticus
(Linnaeus, 1757), tilápia do
Nilo, variando apenas nas
linhagens, Chitralada
(Tailandesa) e GIFT
(Supreme),



PAULO AFONSO/BA
• Foi pioneiro na produção de tilápias em reservatórios

hidrelétricos do SBSF utilizando tanques-rede;

• Maior produtor até acontecerem mortandades de
peixes no reservatório de Xingó por questões
ambientais associadas ao manejo de comportas das
usinas hidrelétricas

• Centro das negociações e da industrialização aquícola
da região, com a implantação de grandes projetos;















Tilapicultura x Produção no Polo SBSF



Projeto de tilapicultura x produção por município





Dados do Polo SBSF

No município de Paulo Afonso

Central de alevinagem:
1.795.833/mês (51% de juvenis – 20 a 45 g); 
70% é vendido vacinado; 
60 empregos diretos

Fábrica de ração: 
3.000 ton/mês 
(47% para tilápias),
97 empregos diretos

Industria de beneficiamento: 
30 t/dia (9o0 t/mês)



Dados do Polo SBSF

No município de Jatobá

Necessidade: 1.396.000 alevinos/mês
Necessidade:  4.436 t/mês; 53.232 t/ano

No município de Glória

Produção da empresa que abastece a indústria de beneficiamento: 250 t/mês (8,33 t/dia)



Dados do Polo SBSF

Volume dos tanques-rede: 4 a 2.000 m3

Densidade de estocagem final: 60 a 156 kg/m3

Custo de produção: R$ 3,70 a 4,50

Valor de comercialização: R$ 6,20 a 7,00

Peso de comercialização: 0,9 a 1,2 kg

Comércio do peixe inteiro x eviscerado 

No município de Petrolândia

Produção da empresa que abastece a indústria de beneficiamento: 350 t/mês (11,67 
t/dia)



CONCLUSÃO

• A vocação dos reservatórios hidrelétricos do SBSF para a
produção de peixes com altas densidades de estocagem
é confirmada pelas suas características peculiares de ser
um ambiente lótico de águas com excelentes condições
para o cultivo de tilápias, além dos muitos meandros ao
longo do rio São Francisco que foram visualizados para o
zoneamento aquícola no SBSF e onde se encontram
localizadas a maioria das pisciculturas
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