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Conhecimento

Pessoas

Lugares+ Pessoas

Oportunidades



_ Há 20 anos na aquicultura (14 anos pesquisa científica)

_ Poucos artigos científicos

_ Uma patente

_ Um prêmio de inovação tecnológica

_ Apresentador programa Aqua Negócios

_ Oriento um PIPE Fapesp

34 Episódios gravados + 13,6 horas conteúdo técnico



Proteína aquática: a nova fronteira para 

alimentar o mundo!



O que produzimos em nossas águas?





Onde produzimos?



_Tilápia

_ Camarão marinho

_ Tambaqui

Tilápia em água salgada e camarão marinho em “água doce”



Quais os sistemas de produção?





























Comparativo com o Vietnam

Produção brasileira

700 mil ton.

Produção vietnamita

3.500 mil ton.

Área do Estado do MS

357.125 km² 331.114 km²

Área do Vietnam



Uso de tecnologia:

_ Grandes Produtores: Elevado

_ Médios Produtores: Moderado

_ Pequenos Produtores: Baixo



Orientação Flávio: 

Artigo Dinossauros e Drones

Importância do pequeno e médio produtor, dentro do contexto 

da produção de alimentos.

Por conta do uso intensivo de tecnologias pelos grandes, 

tendência destes engolirem os médios e pequenos.

Deve ser interesse da sociedade manter o pequeno e médio 

no campo.



Gargalo Grandes Produtores:

Distribuição



Como proporcionar um mínimo de competitividade 

ao médio e pequeno aquicultor???

Tecnologias ultra modernas voltadas ao pequeno produtor???

NÃÃÃOOO ...

Sabe por que não? 

Por que estas tecnologias serão em vão!

Nossa legislação, de modo geral, não permite que o pequeno 

produtor se quer comece produzir!!!





Em resumo

A tecnologia foi desenvolvida e disponibilizada ao custo de R$ 

40 mil

O pequeno produtor estimava gastar R$ 300 mil no projeto 

todo

Só que a legislação disse que precisaria de R$ 1 milhão



Querem saber por que o Vietnam 

produz mais peixes que nós?

Usam mais tecnologia que nós?

Já passaram fome! Quem quer produzir, produz.

Necessidade urgente de invertemos o jogo ambiental



fabiosussel@hotmail.com


