MODELO DE SUSTENTABILIDADE SOLO-AQUÍCOLA
PARA COMUNIDADES
SUPERAÇÃO DAS DESCONTINUIDADES DE PREÇO E
PROCURA DE PESCADO ATRAVÉS DE UM MÓDULO DE
SUSTENTABILIDADE FAMILIAR AO QUAL SE AGREGAM
MÓDULOS DE RENDA

Concepção: Serrano Neves
( Diretor do Instituto)
Orientação: Prof. Enrique Ortega
(Unicamp)
Diagrama: Oscar Sarcinelli
(Unicamp)
Tradução: Cylene Gama
( Gestora Operacional do Instituto)

RECURSOS
NATURAIS
DA REGIÃO

MATERIAI
S
E
SERVIÇOS

$

Educação Sócio-ambiental como
fixadora do desenvolvimento
sustentável na plataforma social

MATERIAI
S
E
SERVIÇOS

$

MINERAIS DO
SOLO
SOLUBILIZADOS

$
N

SISTEMA DE
COOPERATIVA

ATMOSFERA

$
BIODIVERSIDAD
E

SOL
VENTO
CHUVA

MATA CILIAR

PRODUÇÃO DE
CARNE, LEITE
E OVOS

FAMÍLIAS

SISTEMA FAMILIAR

$

VENDA DOS PRODUTOS
AGRÍCOLAS

MINAÇU

BIOMASSA
MANUFATURA
DA RAÇÃO
DE PEIXES

PRODUÇÃO
VEGETAL

SISTEMA AGRÍCOLA

URUAÇU

$

BIOMASSA

PEIXES

VENDA DE PEIXES

SISTEMA DE PISCICULTURA

PROJETO AMIGO DO LAGO DA SERRA DA MESA – GOIÁS \ BRASIL
CONTABILIDADE FAMILIAR
IDEAL

DESCONTINUO

INSTÁVEL

Renda de
produto
ATIVOS REAIS
Renda de excedentes

SISTEMA AGRÍCOLA
=

SUSTENTABILIDADE FAMILIAR

CRÍTICO

O Governo do Brasil propõe implantar a
aquicultura (tanques-rede) em 1% (um por cento)
da superfície de lagos de usinas hidrelétricas,
configurando volume de produção que contempla
crescimento de mercado e inclusão social das
populações lindeiras.
O Instituto Serrano Neves, dedica-se à
educação sócio-ambiental como instrumento hábil
para dotar a plataforma social de um fixador para os
resultados
das
ações
de
desenvolvimento
sustentável, e atua na região do Lago da Serra da
Mesa - Norte de Goiás, BR – onde os indicadores
sócio-econômicos apontam a aquicultura em
tanques-rede como resultado a ser fixado na
plataforma social. A atividade, como proposta,
aponta para riscos ecossistêmicos com a introdução
de espécies exóticas invasoras, e para flutuações de
mercado que podem comprometer a continuidade
da atividade caso não sejam adotados instrumentos
de compensação.

Escolhidas espécies nativas, o principal
instrumento de compensação seria a "vila" de
aquicultores em trabalho cooperado, suprida de
moradias e assistência, produzindo alimentação,
insumos, ração, peixes em tanque-solo, e excedentes
financeiros que determinem a menor dependência
possível do sistema lacustre de tanques rede.
Os instrumentos necessários a serem
agregados
são:
ativos
reais
comunitários,
financiamentos
equivalência/produto,
retroalimentação ecônomico-financeira na cadeia de
agregação de valor ao pescado, através da certificação
de aquisição de fonte de inclusão social, e modelo
jurídico de cooperativa.
O resultado objetivado é preservar a
integridade da "vila" nos períodos de descontinuidade
do módulo de renda.

www.serrano.neves.nom.br
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