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Estado do Mundo e prognóstico 
do futuro

A Nova Economia



Prognóstico

Em 2 ou 3 décadas a Economia será de Em 2 ou 3 décadas a Economia será de 
baixo Carbono e as empresas serão 

sustentáveis.
Green jobs � towards decent work in a 

sustainable, low carbon world
UNEP/ ILO



Ameaças no século XXI

� Consumo insustentável

� Destruição do meio ambiente

� Menor disponibilidade de recursos naturais

� Aquecimento global e mudanças climáticas

� Desigualdade social



Estado do Mundo
� Perda de biodiversidade (U$ tri 1,35 a 3,1 anuais)

� Escassez de água: até 2025 serão 60 países sem água. 

� Na China, mais de ¾ da água não é potável; dispõe de 
apenas ¼ das reservas per capita.apenas ¼ das reservas per capita.

� Aumento da temperatura média do planeta (efeito 
estufa).

� Escassez de Recursos naturais (80% menos per capita 
neste século). Não há exaustão dos recursos mas o 
acesso a eles se torna mais caro (pré-sal).



Principais desafios
� Energia para o desenvolvimento

� 1,6 bi pessoas s/ acesso às modernas fontes de energia (1:4)
� E.U.A. consumo de energia equivalente a 40 milhões bp/dia

� Acesso à água tratada e sanitização� Acesso à água tratada e sanitização

� Acesso aos recursos naturais

� Segurança alimentar (70% + alimentos em 2050)

� Mudanças climáticas ( - 5 a 20% PIB em 2050)
� Mudanças de hábitos!





�...é tarde demais e as coisas 
estão ruins demais para ser 

pessimista�pessimista�

Dee Hock presidente emérito da 
VISA



Tendências EmergentesTendências Emergentes



Sustentabilidade como um Valor

�...de repente, todos repararam que a humanidade se 
apropriou sem lastro dos recursos financeiros e apropriou sem lastro dos recursos financeiros e 

ambientais de uma ou duas gerações após a nossa�. 



Tendências Ambientais

� A conservação do planeta ganha corpo!

� Medição dos impactos ambientais: Pegada 
ecológica/ Pegada hídrica/ Pegada de Cecológica/ Pegada hídrica/ Pegada de C

� Mitigação dos efeitos

� Compensação/ neutralização



Mudança de Paradigma

�...o conflito é entre desenvolvimento e 
devastação não entre desenvolvimento e devastação não entre desenvolvimento e 

conservação�.
R.Smeraldi



Tendências Sociais

� Diminuição das desigualdades sociais (com 
aumento do consumo)

� Menos deslocamentos/ conexões virtuais
� Teletrabalho� Teletrabalho
� Comércio eletrônico
� EAD

� Busca de Qualidade de Vida; novos Valores



Mudança de Paradigma

� Consumo consciente e inteligente

O que é o que é... Que quanto mais se 
consome melhor é?consome melhor é?

� PIB x FIB ???



Mudança de Paradigma

� Globalização?

� Produção local/ emprego local
� Produtos e energia� Produtos e energia

� Comércio justo (Fair Trade)
� 2,8 bi com menos de U$2/dia



Na Economia de Baixo Carbono o nome 
do jogo é....

Descarbonizar:

� Produtos

� Processos

� Consumo



Descarbonizar significa reduzir a Pegada 
de Carbono.de Carbono.



Pegada de Carbono

www.carbonfootprint.com

http://www.carbonfootprint.com


A fronteira do Design

� Produtos vão ceder espaço para os 
serviços

� Produtos mais duráveis e eficientes� Produtos mais duráveis e eficientes

� Descarte X uso e transformação



� INTERFACE
� Impacto ambiental Zero (2020)

� BRIKOLOR
� 300 anos de garantia tecnológica e emocional

� SONY
� Zero emissões C; desperdício Zero; Zero de 

materiais virgens (2050)



Tendências em Design

� Tecnologias disruptivas (breaktrough)

� Novos materiais
� Novos processos� Novos processos
� Novas fontes de energia

The Natural Step: Como a Natureza desenharia isso?



Biomimetismo

� Folhas da flor de lótus =Stocoast Lotusan 
(fachadas) = Greenshield (tecido repelente)

� Asa de borboleta = Mirasol (telas para celulares)� Asa de borboleta = Mirasol (telas para celulares)

� Cascas de frutas e folhas de verduras = 
captação de luz em painéis solares

� Velcro TM









Nanotecnologia

� Capacidade de manipular átomos na 
escala de um nanômetro, criando 
estruturas e sistemas complexos.

1 nm = 1x10-9 m



bigBear

pumpApartC



Green jobs � towards decent work in a 
sustainable, low carbon world

UNEP/ ILO



Empregos verdes são emblema de uma 
sociedade mais sustentável, que preserva o sociedade mais sustentável, que preserva o 
meio ambiente para a atual e futuras 
gerações e que é mais eqüitativa e inclusiva, 
de todas as pessoas e nações.



O que são empregos verdes?

� Reduzem o impacto ambiental das empresas e da 
economia, até os níveis em que se tornam 
sustentáveis.
Ajudam a proteger os ecosistemas e a biodiversidade; 
reduzir o consumo de energia, água e demais recursos, 
através de estratégias de alta eficiência; descarbonizamatravés de estratégias de alta eficiência; descarbonizam
a economia e minimizam ou evitam todas as formas de 

resíduos e de poluição.



� 43% dos trabalhadores com salários abaixo de 
U$ 2 / dia.

� 190 milhões de desempregados.
� 5,3 bilhões de pessoas sem seguro social
� 1 bilhão de pessoas morando em condições 

Empregos verdes � empregos decentes: 
Duplo Desafio

� 1 bilhão de pessoas morando em condições 
sub-humanas

� + 500 milhões de jovens no mercado nos 
próximos 10 anos 



�Não se pode resolver os problemas com o �Não se pode resolver os problemas com o 
mesmo grau de consciência com que 
foram criados...� 

Einstein



Impacto nos empregos e profissões

� Empregos adicionais na indústria convencional 
(ex:controle de poluição).

� Empregos serão eliminados (�indústrias sujas�).
� Empregos serão substituídos (ex: motorista de 

caminhão) caminhão) 
� Profissões serão recicladas (ex: construção e infraestr.)
� Alteração da importância relativa entre as profissões
� Novas profissões e empregos surgirão.



Geração de empregos verdes

� Fluxo de investimentos já está gerando 
empregos mais limpos e sustentáveis
� Geração de energia
� Eficiência energética

� Indústrias
� Residências e comércio

� Países desenvolvidos + China e Brasil



Empregos em energias renováveis (2006)

Eólica 300.000

Solar (fotovoltaico) 170.000

Solar (térmico) 624.000

Biomassa (*) 1.174.000

Hidrelétrica 39.000

Geotérmica 25.000

Total renováveis 2.332.000



Corrida p/ a fronteira da Tecnologia 
Verde.

� Capacidade em P&D,  engenharia e manufatura cruciais 
na geração dos empregos verdes. (As universidades 
terão que reformular seus curriculuns).

� Elevados níveis de conhecimento também na instalação, 
operação e manutenção.

� Capacidade de adaptação aos cenários de rápida � Capacidade de adaptação aos cenários de rápida 
mudança. Nós provocamos as mudanças, agora a 
natureza é quem as provoca.



Oportunidades

� Geração e distribuição de energia
� Indústria de base
� Transportes (carga e pessoas)
� Construção civil (greenbuilding)� Construção civil (greenbuilding)

� Agricultura sustentável
� Florestas (recursos genéticos)

PSA



� CIENCIAS DA TERRA:
� Ciência do clima

� CIENCIAS DA VIDA
� Ciência Ambiental� Ciência do clima

� Hidrologia
� Geologia
� Geofisica
� Oceanografia
� Ciência do solo

� Ciência Ambiental
� Agroecologia
� Ciência dos alimentos
� Ciência das plantas
� Engª genética
� Biomateriais 

(biomimetismo)
� Nanotecnologia
� Bioquimica
� Neurociências
� Neuroinformática



Air Quality Jobs Biofuel Jobs Clean Energy Jobs

Cleantech Jobs Climate Change Jobs Climate Policy Jobs

Greenjobs.net

Cleantech Jobs Climate Change Jobs Climate Policy Jobs
CSR Jobs EHS Jobs Energy Auditor Jobs

Energy Efficiency Jobs Energy Storage Jobs Environmental Jobs

Environmental Law Jobs Fair Trade Jobs Green Building Jobs
Green Collar Jobs Green Construction Jobs HVAC Jobs

LEED Jobs Microfinance Jobs Recycling Jobs

Renewable Energy Smart Grid Jobs Social Enterprise Jobs

Solar Jobs Sustainability Jobs Sustainable Ag. Jobs

Water Conservation Weatherization Jobs Wind Power Jobs



Cid Alledi



Cuidar da Transição

� Raciocínio e Intuição
� Conhecimento e Sabedoria
� Competição e Colaboração� Competição e Colaboração
� Estabilidade e Mudança



Aprendizado com a Natureza !



� Efeito estufa
� + 0,75°C até agora
� Derretimento das calotas polares e das montanhas 

geladas

Mudanças climáticas

geladas
� Mudanças no regime de chuvas (secas)
� Vetores de doenças
� Perda de biodiversidade
� Perda de produtividade agrícola
� Eventos climáticos extremos
� Aumento do nível dos oceanos



Mudanças climáticas

� UNFCCC
� Protocolo de Kioto
� MDL
� COP-10 Copenhagen� COP-10 Copenhagen





Sustentabilidade como um Valor



Desenvolvimento Sustentável

� �O desenvolvimento é sustentável quando 
provê as necessidades da geração atual 
sem comprometer a habilidade de que 
suas futuras gerações possam prover as suas futuras gerações possam prover as 
suas�.

� Gro Harlem Brundtland (WCED, 1987)



Desenvolvimento Sustentável ocorre quando:
� A taxa de consumo de recursos renováveis não deve 

ultrapassar a taxa de renovação dos mesmos;
� A quantidade de resíduos produzidos não deve 

ultrapassar a capacidade de absorção dos 
ecossistemas;

Desenvolvimento Sustentável

ultrapassar a capacidade de absorção dos 
ecossistemas;

� Recursos não-renováveis devem ser utilizados somente 
na medida em que não podem ser substituídos por um 
trecurso equivalente renovável.

Fischer � Kowalski, M&Haberl, H.)



� Valor ético
� Valor econômico           Triple botton line

Sustentabilidade como um Valor

� Valor econômico           Triple botton line
� Valor social

Construindo bons negócios a partir do fundo do poço!



Calculo da pegada ecológica

� www.globalfootprintnetwork.org



Capital Natural

♫ �moro....num país tropical....abençoado 
por Deus....e bonito por natureza......mas 
que beleza....mas que beleza....�

Jorge Bem Jor



Capital Natural

� Clima
� Florestas
� Águas� Águas
� Solo
� Biodiversidade
� Biomas



Competitividade do Brasil

� Água
� Produção de biomassa: 40 ton/ha/ano
� (em clima temperado: 10 a 12)� (em clima temperado: 10 a 12)

� Reservas de águas subterrâneas: 112.000 km3 
= 5.000 m3/hab/ano

� Precipitações globais: 95.000 km3/ano (em 
terra)

� Extensão agricultável: 200mm ha.(92 mm/ha) 





Clima

� Equatorial
� Tropical

� Tropical de altitude
� Tropical úmido� Tropical úmido
� Sub-tropical
� semi-árido

� Tropical litorâneo



Florestas

� 50% das florestas originais
� Mundo: 20%

� Florestas plantadas: 5,5 mm ha e 2,5 mm 
empregosempregos

� Civilização da biomassa �
biocombustíveis



Águas

� 8.500 km de costa; 200 milhas de mar 
territorial

� Águas interiores/ rios voadores� Águas interiores/ rios voadores



Águas subterrâneas

Aqüífero Guarani 
� 1.195.200 km2
� Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai
� Reservas Brasil: 48.000 km3 � Reservas Brasil: 48.000 km3 
� recargas naturais em afloramento: 

118.000 km2  26 km3/ano
� Tempo de renovação: 300 anos
� Austrália: 20.000 anos



Águas subterrâneas

Funções do aqüífero
� Produção
� Transporte (pipeline)
� Estratégica (gerenciamento integrado das 

águas)águas)
� Filtro
� Energética
� Estocagem e regularização

Fatores de competitividade das águas 
subterrâneas



� Genesis Cap. 25:11 �depois da morte de 
Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho, o 
qual habitou junto ao poço�...

� Cap. 26 � e Isaac escavou novamente os 
poços que tinham sido cavados no tempo 
de seu pai Abraão�...



Água virtual litros

1 kg de carne bovina 15.497
1 kg de frango 3.918
1 hambúrguer 2.400
1 iogurte 1.151
1 copo de leite 200
1 xícara de café 140
1 copo de cerveja 75
1 calça jeans 11.000



� Animação Rios voadores (2�)
� Filme Rios voadores (6�)



solo

� Funções do solo:
� Produção de biomassa (fertilidade)
� Transformação de matérias (reciclagem)
� Proteção ambiental da cadeia alimentar e das � Proteção ambiental da cadeia alimentar e das 

reservas de água (filtro)
� Regulação (aluviões e clima)
� Reserva genética
� Recursos para todas as atividades humanas
� Herança cultural



biodiversidade

� Brasil: 22% da biodiversidade vegetal
� 30% das florestas tropicais
� Diversidade química de + de 50.000 espécies 

vegetaisvegetais
� Biotecnologia:moléculas naturais inovadoras
� Mata Atlântica ( 1 das 5 áreas prioritárias do 

planeta): 20.000 espécies de plantas, sendo 
8.000 endêmicas

hotspot



Biomas

� Floresta Amazônica
� Pantanal
� Mata Atlântica
� Caatinga� Caatinga
� Cerrado
� Campos do Sul



Produção de alimentos

� Terroir:peculiaridades de solo, clima, cultura e 
know-how que diferenciam um produto: Vinho/ 
vegetais/ mel

� Produtos dos biomas brasileiros: 
� Cupuaçu/ açaí� Cupuaçu/ açaí

� Mel de tiúba, uruçú, jataí

� Terroir aquático/ aqüicultura
� Produzir mais comida e produzir a comida certa, 

no lugar certo, a preço justo



Ameaças ao Capital Natural



� Filme: série agrotóxicos (13�)

Ameaças ao Capital Natural



Impactos no Clima

� Efeitos das mudanças climáticas



Impacto nas Florestas

� Incêndios naturais
� Queimadas
� Emissões no Brasil: 30% queima de 

combustível e 70% mudança de uso do solocombustível e 70% mudança de uso do solo
� Exploração comercial não sustentável 

(madeira e gado)
� Desmatamento (Trópicos = 16mm ha/ano. 

Brasil = 2,5)
� Corte raso



Impacto nas águas

� Agropecuária:
� Nutrientes (N; P) 3,5 ton/ ha irrigado
� Defensivos (pesticidas)
� Dejetos animais (biodigestor e � Dejetos animais (biodigestor e 

esterqueiras). Suínos 10 a 12 X mais 
poluente que humanos



Impacto nas águas

� Urbanização:
� Esgotos domésticos
� Aumento das vazões (canalizações)
� Aumento de sedimentos (impermeabilização e 

escoamento)escoamento)
� Deterioração da qualidade (esgotos)
� Causas: 
� Falta de planejamento
� Ocupação de áreas de risco
� Gerenciamento inadequado de obras

Ex: postos de gasolina



Impacto nas águas

Efluentes:

� Industriais
� Urbanos� Urbanos
� Calor



Impacto nas águas

� Espécies exóticas
� Remoção de vegetação ciliar
� Construção de barragens
� Material em suspensão� Material em suspensão
� Remoção e destruição de áreas alagadas 

(mangues e várzeas)
� Desmatamento em geral e perda da vegetação 

inundável
� Atividades de mineração, etc



Conferencia Internacional de água e desenvolvimento 
sustentável � Dublin � Irlanda - 1992

� Escassez e mau uso da água doce representam 
sérios e crescentes problemas que ameaçam o 
desenvolvimento sustentável e a proteção do 
ambiente. 

� Saúde humana e bem estar, produção segura � Saúde humana e bem estar, produção segura 
de comida, desenvolvimento industrial e 
ecossistemas dos quais estes dependem, estão 
todos ameaçados, a menos que os recursos de 
água doce e solo sejam utilizados de forma 
mais eficiente nas próximas décadas e muito 
mais do que têm sido até agora.



Impacto no solo

� Empobrecimento biológico, orgânico e 
mineral

� Deterioração estrutural e compactação, 
erosão e salinizaçãoerosão e salinização

� Contaminações
� É necessário revalorizar o solo 

(conhecimento e conscientização)
� Gestão adequada do solo
� LULUCF



� 1 kg de grão = 10 kg solo a menos
� 200 mm ton/ano em SP
� Brasil 5º  consumidor de herbicidas e 

pesticidas (200 m ton/ano)

Impacto no solo

pesticidas (200 m ton/ano)
� em SP 70% cidades e 95% industrias 

abastecidas por poços (contaminação)



Impacto na Biodiversidade

� OGM (Transgênicos)
� Espécies invasoras



Proteção e restauração do Capital 
Natural

� Políticas públicas
� Comando e controle
� Mecanismos de mercado e incentivos 

econômicoseconômicos
� Protocolo de Quioto
� MDL
� REED
� PSA



Legislação 

� Código florestal
� Legislação estadual
� Legislação municipal



� Controle do impacto da urbanização:
� Plano diretor urbano
� Apresentação relatório Vinhedo 

Sustentável (20�)Sustentável (20�)



Proteção dos mananciais urbanos

� Proteção de mananciais urbanos:
� Competência:
� Seleção de potenciais mananciais
� Avaliação da disponibilidade
� Ocupação da bacia e potenciais poluentes
� Quantificação atual e potencial da qualidade da água dos mananciais
� Seleção dos mananciais� Seleção dos mananciais
� Definição do programa de controle do uso e do espaço de preservação da 

bacia
� Projeto de aproveitamento da água
� Programa sistemático de monitoramento da qualidade da água dos 

mananciais selecionados
� Mecanismos de controle institucionais da preservação das bacias 

mananciais
� Controle do espaço 486-488



Unidades de conservação

� Proteção integral
� Uso sustentável



Turismo sustentável

� Respeito à legislação
� Garantia dos direitos à população local
� Conservar o ambiente natural e a biodiversidade
� Conservar o patrimônio cultural e os valores locais� Conservar o patrimônio cultural e os valores locais
� Estimular o desenvolvimento social e econômico dos 

destinos turísticos
� Garantir a qualidade dos produtos, processos e atitudes
� Estabelecer o planejamento e gestão responsáveis da 

atividade



Novas modalidades:

� Canopy

Turismo sustentável

� Bird watching



Mecanismos de controle de mercado ( x 
comando-controle)

� Mercado de direitos de poluir:

� Mercado de direitos de uso da água:
� Ex: Transferência de água de irrigação para � Ex: Transferência de água de irrigação para 

as cidades
� Bangladesh, Índia, Paquistão, Austrália, 

Oeste dos EUA, etc.



� ICMS Verde
� Ecocréditos



PSA



� Pagamentos por Serviços ambientais:
� Transação voluntária através da qual uma 

atividade desenvolvida por um provedor de 
serviços ambientais, que conserve ou serviços ambientais, que conserve ou 
recupere um serviço ambiental previamente 
definido, é remunerada por um pagador de 
serviços ambientais, desde que o provedor 
comprove a provisão desse serviço. 



O Valor da Sustentabilidade

� Valoração ambiental
� Serviços proporcionados pelos 

ecosistemas: U$ 33 bi/ano
� Estação ecológica de Jataí � SP: 4.500 ha � Estação ecológica de Jataí � SP: 4.500 ha 

= U$730/ha/ano



� vi � Usuário-pagador: quem se beneficia de um 
serviço ecossistêmico deve contribuir para a 
manutenção das condições que propiciam sua 
geração

� vii � Provedor-recebedor: quem executa ações 
que promovam, conservem ou ampliem a 
geração de serviços ecossistêmicos que 
beneficiam terceiros podem ser por isto 
recompensados



� Filme: Conservador das águas



� �para proteger os rios, proteja as 
montanhas� Imperador chinês (618-907 
d.C. � dinastia Li





� Reflorestamento de vegetação nativa

� Proteção de ecossistemas naturais� Proteção de ecossistemas naturais
� cercamento, aceiros, controle de exóticas 

invasoras, proteção e manejo de fauna 
silvestre...



� Manejo de solo
� barraginhas, plantio direto, rotação de 

culturas...culturas...

� Adoção de técnicas agrícolas de impacto 
ambiental reduzido
� sistemas silvopastoris, sistemas 

agroflorestais...



� Programa Protetor das Águas:

� Proteção, conservação e melhoria da qualidade e 
da disponibilidade de recursos hídricos

� Programa Protetor do Verde:� Programa Protetor do Verde:

� Conservação da diversidade biológica
� Proteção da paisagem
� Mitigação dos efeitos das mudanças climáticas

� Recuperação e conservação florestal e o conseqüente 
seqüestro de carbono atmosférico



� Água para conservação de ecosistema
� mecanismo de compensação de RL 

(fragmentos x corredores)



� Restauração: restituir as características 
mais próximas das originais

� Recuperação: restituir parcialmente
� Reflorestamento: plantio homogêneo de � Reflorestamento: plantio homogêneo de 

espécies exóticas e também nativas para 
fins comerciais

� Reabilitação: similar à restauração



Modalidades 

� LULUCF
� Gás metano/ biodigestores
� Plantio direto na palha
� 4 x mais C no solo do que na cobertura � 4 x mais C no solo do que na cobertura 

vegetal

� REED







Analogias

� Medicina Alopática x Medicina 
Homeopática

� Agricultura intensiva x agricultura 
sustentável(orgânica)



Princípios da Agricultura sustentável

� Saúde
� Ecologia
� Justiça (fairness)
� Cuidado (care)� Cuidado (care)



Agricultura sustentável

� Não arar
� Usar curvas de nível (terraços)
� Barreiras contra os ventos� Barreiras contra os ventos
� Rotação de culturas
� Uso de fertilizantes naturais
� Deixar o solo repousar



Florestas

� Plantações florestais
� Manejo sustentável da floresta
� Sistemas agro-florestais (SAF)� Sistemas agro-florestais (SAF)
� SAF (banana, palmito, abelhas)

� OGM nas florestas (clima/ energia)
� Seqüenciamento do genoma eucalipto
� Certificação (FSC)



DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 22.03.1992.

1 - A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada 
continente, cada povo, cada nação, cada região, cada 
cidade, cada cidadão, é plenamente responsável aos 
olhos de todos.

3 - Os recursos naturais de transformação da água em 3 - Os recursos naturais de transformação da água em 
água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim 
sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, 
precaução e parcimônia.

5 - A água não é somente herança de nossos 
predecessores; ela é, sobretudo, um empréstimo aos 
nossos sucessores. Sua proteção constitui uma 
necessidade vital, assim como a obrigação moral do 
homem para com as gerações presentes e futura.



6 - A água não é uma doação gratuita da natureza; ela tem 
um valor econômico: precisa-se saber que ela é, 
algumas vezes, rara e dispendiosa e que pode muito 
bem escassear em qualquer região do mundo.

8 - A utilização da água implica em respeito à lei. Sua 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA ÁGUA
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 22.03.1992.

8 - A utilização da água implica em respeito à lei. Sua 
proteção constitui uma obrigação jurídica para todo 
homem ou grupo social que a utiliza.Esta questão não 
deve ser ignorada nem pelo homem nem pelo Estado.



Preceitos ecológicos de padre Cícero 
(Vida de Pe. Cícero � Ediouro � 1998)

� Não derrube o mato nem mesmo um só pé de 
pau

� Não toque fogo no roçado nem na caatinga
� Não cace mais e deixe os bichos viverem
� Não crie o boi nem o bode soltos; faça cercados � Não crie o boi nem o bode soltos; faça cercados 

e deixe o pasto descansar para se refazer
� Não plante em serra acima nem faça roçado em 

ladeira muito em pé; deixe o mato proteger a 
terra para que a água não a arraste e não se 
perca a sua riqueza



� Faça uma cisterna no oitão da sua casa para guardar água de 
chuva

� Represe os riachos de 100 em 100 metros, ainda que seja com 
pedra solta

� Plante cada dia ao menos um pé de algoroba, de cajú, de sabiã ou 
outra árvore qualquer, até que o sertão todo seja uma mata só

� Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, 

Preceitos ecológicos de padre Cícero 
(Vida de Pe. Cícero � Ediouro � 1998)

� Aprenda a tirar proveito das plantas da caatinga, como a maniçoba, 
a favela e a jurema; elas podem ajudar a conviver com a seca

� Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a seca vai aos pucos se 
acabamndo, o gado melhorando e o povo terá sempre o que comer

� Mas se não obedecer, dentro de pouco tempo o sertão todo vai virar 
um deserto só



Aprendizado com a Natureza !



� Filme: Elos da água (9�)



edson.ferreira@sider.net



� Quantidade e qualidade dos RH
� variações naturais

� Precipitações
� Balanço de energia
� Natureza e dimensão das formações rochosas� Natureza e dimensão das formações rochosas
� Vegetação natural
� Interação das espécies

� Variações antrópicas
� Locais e regionais
� Mudanças globais

Exploração sustentável de aqüiferos

mailto:edson.ferreira@sider.net

