
  

Arranjos Produtivos Locais
Serviços Ecossistêmicos 
e Sistemas SocioEcológicos

 http://nebl.in/a



  

Arranjos Produtivos Locais

Arranjos que valorizam modelos horizontais e autônomos, 
fomentados a partir da base da sociedade, com suas diferentes 
demandas:

* Qual é a característica do lugar?
* Quem são as pessoas?
* Quais as necessidades do lugar e das pessoas? 

Propostas capazes de romper com os impactos e as 
desigualdades causadas por modelos exploratórios em larga 
escala

AGRICULTURA ORGÂNICA/ AGROECOLOGIA

 http://nebl.in/a



  

Arranjos Produtivos Locais

 http://nebl.in/a

AGRICULTURA 
ORGÂNICA  

Ao contrário da agricultura tradicional trabalha com o conceito do biodinâmico (ecossistema 
regula e controla pragas): melhor para a saúde, cultura em pequena escala, valoriza o vínculo 
com a terra e o conhecimento ecológico local



  

Arranjos Produtivos Locais

AGROECOLOGIA 

Reúne cultivo de vegetais e 
criação de animais com 
recuperação florestal de 
espécies nativas (prestação de 
serviço ambiental)

 http://nebl.in/a



  



  

Sistemas SocioEcológicos 

integração dos sistemas ecológicos 
e de populações humanas

 http://nebl.in/a



  

EXEMPLOS
 

 http://nebl.in/a



  

Associação dos Agricultores 
Orgânicos // Feira Orgânica - SP

 

 http://nebl.in/a

MAIS EM:

http://www.aao.org.br



  

Fazenda das Palmeiras
Armazém das Palmeiras - RJ

 

 http://nebl.in/a
http://www.fazendavaledaspalmeiras.com.br/



  

PÃO – Padaria Artesanal Orgânica

 

 http://nebl.in/ahttp://www.padariaartesanal.org



  

MONAMA

 

 http://nebl.in/a

http://www.monama.com.br



  

LEGAL, MAS O QUE PODEMOS 
FAZER?

 

 http://nebl.in/a



  

Usar a Aldeia SOS como núcleo 
para criar uma rede de Agricultura 

Suportada pela Comunidade (CSA)

OK, mas o que é isso?
 

 http://nebl.in/a



  

Agricultura Suportada pela 
Comunidade - CSA 

 
Elimina mediadores
Os consumidores se cadastram em um 
site e compram diretamente ações ou 
cotas das fazendas antes do plantio ou 
da produção

Após a colheita os consumidores 
recebem em suas casas ou retiram, 
semanalmente, uma parcela de tudo o 
que está disponível durante aquela safra

 http://nebl.in/a



  



  



  

Agricultura Suportada pela 
Comunidade 

 
Os agricultores têm a oportunidade de conhecer as pessoas que consomem 
os alimentos por eles cultivados, enquanto os consumidores entram em 
contato com o processo do cultivo que leva tempo e envolve riscos 

Os “consumidores-investidores” também são convidados a realizarem visitas 
aos produtores para compreender mais sobre o processo de cultivo dos 
alimentos 

A idéia de risco compartilhado da produção proporiona vínculos de confiança 
entre os membros e os agricultores

Se houver uma tempestade de granizo ou uma praga ambos
serão afetados: o produtor não terá seus frutos e o consumidor não terá 
retorno no seu investimento

 http://nebl.in/a



  

OBJETIVOS:

 

* Articular uma rede sustentável que valorize as 
pessoas e as características do Riacho Grande

* Arranjo Produtivo Local para o Sistema 
SocioEcológico

* Rede de Agricultura Orgânica/ Agroecologia:
→ Feira Orgânica 
→ Plante e Pague
→ Restaurantes sob esse conceito
→ Articulação com outros estados para 
fornecimento de produtos

OFICINAS?!
 http://nebl.in/a



  
 http://nebl.in/a



  

MAIRA BEGALLI

maira.begalli@ufabc.edu.br

http://nebl.in/a

LISTA DE EMAIL – neblina@lists.riseup.net

copyleft – nenhum direito reservado
copie, remixe, espalhe, por favor ;)

mailto:maira.begalli@ufabc.edu.br
http://nebl.in/a

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

