
eco
Mindmap navegável sobre 

um mundo em metamorfose

outubro 2020



co
nt

e
úd

o

Introdução Mindmap 
Navegável

Pilares de 
Mobilização 

Projetos 
de Impacto

Lideranças 
Inspiradoras

1 22 33 44 55
eco

ín
d

ic
e

 c
lic

áv
e

l



eco

Introdução 

A crise gerada pela pandemia do novo coronavírus tem despertado 

certos questionamentos sobre como voltamos ao princípio  

da vida, isto é, como podemos agir de modo a regenerar a  

nossa única casa, que há tanto tempo vem sofrendo:  

o planeta Terra. A regeneração ocorre quando não apenas 

minimizamos ou neutralizamos os impactos negativos gerados  

por outras ações, mas efetivamente agimos positivamente  

para além do impacto zero. 

Nesse sentido, convidamos você a voltar para o “eco” (oikos: terra/

casa). “Eco” também ressoa como um som que se reproduz, nesse 

caso, crescendo da terra e na terra. Sabemos que neste período 

de reclusão e instabilidade social precisaremos de novas projeções 

para gerenciar esta casa, nossos processos humanos e a forma 

como operamos no mundo. 

O Mindmap Eco da Mandalah surgiu dessa necessidade de ilustrar 

de forma sistêmica a amplitude dos impactos ambientais que

vieram à tona durante a pandemia, seja por um resultado 

direto do isolamento social ou não. Vivemos um momento 

em que pessoas, movimentos e empresas aparentam estar 

mais sensíveis à temática ambiental, buscando novos 

caminhos para que, juntos, possam alcançar um equilíbrio nos 

ecossistemas mundiais. 

Observando com mais clareza as consequências desse 

isolamento social, pode-se dizer que temos a oportunidade 

de dar luz a questões que estiveram escondidas ao decorrer 

das últimas décadas. Neste momento, cruzamos um ponto 

de inflexão onde uma parcela da população parece estar 

enxergando de forma holística os efeitos de suas atitudes. 

Torna-se cada vez mais evidente o quanto cada pequena ação 

impacta diretamente o contexto socioambiental do mundo. 
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Assim sendo, nossos objetivos com este Mindmap são: 

Sensibilização  
Aprofundar o debate em torno de questões ambientais para 

que as pessoas construam uma visão sistêmica sobre o 

assunto. Queremos mostrar a relação de causa-efeito entre o 

que fazemos e o impacto que isso gera.

Mobilização 

Reforçar que as ações que devem ser tomadas para garantir 

a preservação ambiental do planeta, assim como de suas 

milhares de espécies, não dependem apenas de órgãos 

governamentais e de grandes empresas, mas também da 

conduta de cada indivíduo.

Acreditamos em três frentes de atuação por parte dos 

cidadãos para que os impactos positivos possam reverberar ao 

longo das próximas décadas: 

_ produção e consumo abaixo do teto ecológico

_ votar em lideranças comprometidas com  

a ciência e a sustentabilidade

_ engajar-se em movimentos locais e chamar  

outros a se engajarem também

Ao decorrer do Mindmap você perceberá que cada um  

dos pontos mapeados está relacionado com alguma dessas 

atitudes que você pode endereçar em sua vida, de modo  

a impactar positivamente e regenerar o nosso lar, Gaia,  

para além do contexto pós-Covid. 

Vale recordar que este Mindmap está em constante progresso, 

uma vez que se trata de um documento colaborativo. Estamos 

acompanhando os impactos da Covid-19 para o meio ambiente 

em tempo real, a partir das informações que mapeamos.
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Este estudo foi dividido em quatro categorias diferentes: Vida Animal, Ar,  

Terra e Água. Apesar de reconhecermos a relação interdependente e sistêmica dos 

quatro elementos, a divisão nos ajuda a entender qual foi a parte mais impactada 

por cada um dos fenômenos mapeados.

Os elementos

vida
como diferentes  como diferentes  

espécies ao redor espécies ao redor 

do mundo estão do mundo estão 

reagindo ao período de reagindo ao período de 

isolamento social.isolamento social.

ar
como a qualidade  como a qualidade  

do ar tem sido afetada, do ar tem sido afetada, 

principalmente no que se principalmente no que se 

refere às emissões de  refere às emissões de  

CO2 na atmosfera.CO2 na atmosfera.

terra
como tem sido feito o como tem sido feito o 

uso da terra produtiva uso da terra produtiva 

e quais impactos e quais impactos 

ambientais devem estar ambientais devem estar 

em nosso radar.em nosso radar.

água
como rios, lagos e como rios, lagos e 

oceanos têm sido oceanos têm sido 

afetados, o que também afetados, o que também 

impacta diretamente a impacta diretamente a 

vida marinha.vida marinha.
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O Mindmap a seguir é navegável
Ele não segue uma ordem linear, por isso basta clicar nas partes indicadas no mapa  

para entender qual foi o impacto ambiental identificado em cada região.  

Como nosso principal objetivo é facilitar uma visão holística e sistêmica dos 

acontecimentos, eles foram resumidos, mas as fontes de cada notícia na íntegra  

estão disponíveis para aprofundamento. 

As palavras que circundam o mapa também são clicáveis e a partir delas a segunda etapa 

do documento será revelada, apresentando as atitudes que podem ser adotadas por cada 

indivíduo para contribuir de forma positiva na regeneração do planeta.
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O Globo

vida

Com menos circulação humana, 
animais saem às ruas das cidades
Macacos saem em busca de comida na Tailândia. Macacos saem em busca de comida na Tailândia. 

Javalis e pavões aparecem nas ruas da Espanha. Javalis e pavões aparecem nas ruas da Espanha. 

Veados descansam tranquilamente em Nara, no Veados descansam tranquilamente em Nara, no 

Japão, sem a presença de turistas.Japão, sem a presença de turistas.

Fotografia por: Soe Zeya Tun / Reuters

https://oglobo.globo.com/boa-viagem/sem-turistas-por-causa-de-coronavirus-animais-voltam-as-ruas-de-cidades-pelo-mundo-24320955
https://oglobo.globo.com/boa-viagem/sem-turistas-por-causa-de-coronavirus-animais-voltam-as-ruas-de-cidades-pelo-mundo-24320955
https://oglobo.globo.com/boa-viagem/sem-turistas-por-causa-de-coronavirus-animais-voltam-as-ruas-de-cidades-pelo-mundo-24320955
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CNN Brasil

vida

Dragão azul começa a ser  
visto no Golfo do México 
O dragão azul é uma espécie extremamente O dragão azul é uma espécie extremamente 

rara de molusco, similar a uma lesma do rara de molusco, similar a uma lesma do 

mar, geralmente encontrada nos oceanos mar, geralmente encontrada nos oceanos 

Atlântico, Pacífico e Índico. Imagina-se que a Atlântico, Pacífico e Índico. Imagina-se que a 

presença desses animais se deve à redução presença desses animais se deve à redução 

da presença humana no Parque Nacional da da presença humana no Parque Nacional da 

Ilha do Padre (Texas, EUA).Ilha do Padre (Texas, EUA).

Fotografias por: Wikimedia Commons,  
Magnus Mundi
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https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/05/10/animal-raro-na-regiao-dragao-azul-comeca-a-ser-visto-no-golfo-do-mexico
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/05/10/animal-raro-na-regiao-dragao-azul-comeca-a-ser-visto-no-golfo-do-mexico
https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/05/10/animal-raro-na-regiao-dragao-azul-comeca-a-ser-visto-no-golfo-do-mexico


Canada's  
National  
Observer

vida

O lockdown imposto pelo 
coronavírus pode ser uma benção 
ou uma ameaça para os animais
Para algumas espécies de animais, principalmente Para algumas espécies de animais, principalmente 

os "generalistas" (que se alimentam de uma ampla os "generalistas" (que se alimentam de uma ampla 

variedade de alimentos), o isolamento social dos variedade de alimentos), o isolamento social dos 

seres humanos foi benéfico.  Ele reduziu o fluxo seres humanos foi benéfico.  Ele reduziu o fluxo 

de pessoas e permitiu uma livre circulação desses de pessoas e permitiu uma livre circulação desses 

animais. No entanto, isso não é uma regra. Para animais. No entanto, isso não é uma regra. Para 

outras espécies, o lockdown é uma ameaça à vida. outras espécies, o lockdown é uma ameaça à vida. 

Os animais "especialistas" precisam de condições Os animais "especialistas" precisam de condições 

muito específicas para sobreviver, pois não comem muito específicas para sobreviver, pois não comem 

qualquer tipo de alimento. Muitos deles eram qualquer tipo de alimento. Muitos deles eram 

alimentados por fluxos de turistas, e sem isso correm alimentados por fluxos de turistas, e sem isso correm 

o risco de não encontrar alimentos adequados. o risco de não encontrar alimentos adequados. 

Fotografia por: Flickr/gpa Photo Archive (CC by 2.0)

voltar para  
o mindmap

Global

ec
o

https://www.nationalobserver.com/2020/04/03/news/coronavirus-lockdown-threat-many-animals-not-blessing
https://www.nationalobserver.com/2020/04/03/news/coronavirus-lockdown-threat-many-animals-not-blessing
https://www.nationalobserver.com/2020/04/03/news/coronavirus-lockdown-threat-many-animals-not-blessing
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The Jakarta  
Post

vida

Pesca ilegal ainda 
existe no mar de 
Natuna do Norte
Mesmo com a disseminação Mesmo com a disseminação 

do coronavírus, a pesca ilegal do coronavírus, a pesca ilegal 

segue abundante no Mar de segue abundante no Mar de 

Natuna do Norte (Indonésia), Natuna do Norte (Indonésia), 

apontam autoridades. apontam autoridades. 

Governos do Vietnã e da Governos do Vietnã e da 

Indonésia têm dificuldade Indonésia têm dificuldade 

de chegar a um acordo de chegar a um acordo 

de benefício mútuo para a de benefício mútuo para a 

proteção das regiões costeiras.proteção das regiões costeiras.

Fotografia por: Jessica Helena Wuysang
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https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/09/illegal-fishing-still-rife-in-north-natuna-sea-ministry.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/09/illegal-fishing-still-rife-in-north-natuna-sea-ministry.html
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/09/illegal-fishing-still-rife-in-north-natuna-sea-ministry.html
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SWI 
swissinfo

vida

Sem turistas, reservas de 
proteção animal na África 
preparam-se para o pior
As dificuldades econômicas podem prejudicar As dificuldades econômicas podem prejudicar 

a infraestrutura local, cortar salários dos a infraestrutura local, cortar salários dos 

profissionais e até aumentar a caça ilegal. profissionais e até aumentar a caça ilegal. 

Fotografia por: REUTERS/Baz Ratner
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https://www.swissinfo.ch/eng/reuters/with-tourists-gone--africa-s-conservationists-brace-for-the-worst/45679736
https://www.swissinfo.ch/eng/reuters/with-tourists-gone--africa-s-conservationists-brace-for-the-worst/45679736
https://www.swissinfo.ch/eng/reuters/with-tourists-gone--africa-s-conservationists-brace-for-the-worst/45679736
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National 
Geographic 

vida

Grande Tubarão  
Branco retorna para o 
estado de Maine
O retorno dos grandes tubarões O retorno dos grandes tubarões 

brancos à região de Maine, nas últimas brancos à região de Maine, nas últimas 

duas décadas, é uma história de duas décadas, é uma história de 

sucesso de conservação. Apesar disso, sucesso de conservação. Apesar disso, 

um ataque seguido de morte de um um ataque seguido de morte de um 

banhista reforçou uma preocupação banhista reforçou uma preocupação 

emergente de segurança pública. emergente de segurança pública. 

Fotografia por: Brain J. Skerry, Nat Geo Image Collection
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https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/07/maine-shark-attack-public-safety-issue-conservation-success/
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/07/maine-shark-attack-public-safety-issue-conservation-success/
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/07/maine-shark-attack-public-safety-issue-conservation-success/


 
Brasil

Portal R7

vida

Elefante-marinho é visto na 
praia do Arpoador, no Rio
Circulou nas redes sociais um  Circulou nas redes sociais um  

vídeo em que um homem acredita estar vídeo em que um homem acredita estar 

filmando um leão-marinho. Mas, de filmando um leão-marinho. Mas, de 

acordo com o biólogo Rafael Carvalho, acordo com o biólogo Rafael Carvalho, 

do Maqua (Laboratório de Mamíferos do Maqua (Laboratório de Mamíferos 

Aquáticos e Bioindicadores da UERJ), Aquáticos e Bioindicadores da UERJ), 

trata-se de um elefante-marinho.  trata-se de um elefante-marinho.  

O biólogo também alertou os banhistas O biólogo também alertou os banhistas 

para respeitarem o espaço do animal.para respeitarem o espaço do animal.
Fotografia por: Helena Barreto/Arquivo pessoal
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https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/elefante-marinho-e-visto-na-praia-do-arpoador-no-rio-14072020
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/elefante-marinho-e-visto-na-praia-do-arpoador-no-rio-14072020
https://noticias.r7.com/rio-de-janeiro/elefante-marinho-e-visto-na-praia-do-arpoador-no-rio-14072020
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Biólogo encontra espécies 
raras em mergulho na 
Baía de Guanabara
Segundo o documentarista Ricardo Segundo o documentarista Ricardo 

Gomes, animais arredios voltaram Gomes, animais arredios voltaram 

a aparecer devido à redução das a aparecer devido à redução das 

atividades humanas em seu habitat.atividades humanas em seu habitat.
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https://oglobo.globo.com/rio/apos-quase-80-dias-de-quarentena-biologo-encontra-especies-raras-em-mergulho-na-baia-de-guanabara-24479019
https://oglobo.globo.com/rio/apos-quase-80-dias-de-quarentena-biologo-encontra-especies-raras-em-mergulho-na-baia-de-guanabara-24479019
https://oglobo.globo.com/rio/apos-quase-80-dias-de-quarentena-biologo-encontra-especies-raras-em-mergulho-na-baia-de-guanabara-24479019


Tailândia 

ec
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The New  
York Times 

vida

Antes ameaçados pelas 
multidões tailandesas, 
elefantes voltam a 
circular livremente em 
Parque Nacional durante 
o isolamento social
Desde que a pandemia do coronavírus Desde que a pandemia do coronavírus 

se acelerou em Khao Yai, o parque se acelerou em Khao Yai, o parque 

nacional mais antigo da Tailândia foi nacional mais antigo da Tailândia foi 

fechado para visitantes. Sem jipes fechado para visitantes. Sem jipes 

e multidões, os 300 elefantes do e multidões, os 300 elefantes do 

parque puderam circular livremente, parque puderam circular livremente, 

aventurando-se em caminhos antes aventurando-se em caminhos antes 

cheios de humanos. cheios de humanos. 

Fotografia por: Adam Dean
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https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/asia/thailand-elephants-coronavirus.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20200607&instance_id=19164&nl=the-morning&regi_id=63734466&segment_id=30288&te=1&user_id=4144570a6363fb977b61df2731b7f877
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/asia/thailand-elephants-coronavirus.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20200607&instance_id=19164&nl=the-morning&regi_id=63734466&segment_id=30288&te=1&user_id=4144570a6363fb977b61df2731b7f877
https://www.nytimes.com/2020/06/05/world/asia/thailand-elephants-coronavirus.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20200607&instance_id=19164&nl=the-morning&regi_id=63734466&segment_id=30288&te=1&user_id=4144570a6363fb977b61df2731b7f877


Medidas tomadas para 
retardar a propagação 
do coronavírus podem 
reduzir 7 gigatoneladas 
em emissões de CO2  
na atmosfera
Ao redor do mundo, estima-se que a Ao redor do mundo, estima-se que a 

paralisação da atividade econômica, paralisação da atividade econômica, 

causada pela pandemia do coronavírus, causada pela pandemia do coronavírus, 

reduziria pela metade o aumento na reduziria pela metade o aumento na 

concentração de dióxido de carbono na concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera, este ano. atmosfera, este ano. 
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https://www.carbontax.org/blog/2020/03/24/could-covid-caused-economic-cratering-trim-1-ppm-from-atmospheric-co2/
https://www.carbontax.org/blog/2020/03/24/could-covid-caused-economic-cratering-trim-1-ppm-from-atmospheric-co2/
https://www.carbontax.org/blog/2020/03/24/could-covid-caused-economic-cratering-trim-1-ppm-from-atmospheric-co2/


Na China, quatro 
semanas de redução 
das atividades 
econômicas evitaram 
que 200 milhões de 
toneladas de gases de 
efeito estufa fossem 
lançados na atmosfera 
Dado comprova a relevância da Dado comprova a relevância da 

redução das atividades econômicas redução das atividades econômicas 

para conter os efeitos das para conter os efeitos das 

mudanças climáticas.mudanças climáticas.

Fotografia por: Pixabay
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https://govtech.blogosfera.uol.com.br/2020/04/11/o-que-a-crise-do-coronavirus-e-as-mudancas-climaticas-tem-em-comum/
https://govtech.blogosfera.uol.com.br/2020/04/11/o-que-a-crise-do-coronavirus-e-as-mudancas-climaticas-tem-em-comum/
https://govtech.blogosfera.uol.com.br/2020/04/11/o-que-a-crise-do-coronavirus-e-as-mudancas-climaticas-tem-em-comum/


Plano de estímulo verde 
da União Europeia tem no 
hidrogênio sua maior aposta
Ursula Von Der Leyen, presidente da Ursula Von Der Leyen, presidente da 

Comissão Europeia, busca um plano de Comissão Europeia, busca um plano de 

resgate econômico pós-coronavírus apoiado resgate econômico pós-coronavírus apoiado 

no Green Deal, que visa a neutralidade no Green Deal, que visa a neutralidade 

climática até 2050. O pacote de estímulo climática até 2050. O pacote de estímulo 

mais ambicioso do mundo deve reservar mais ambicioso do mundo deve reservar 

dezenas de bilhões de euros para a dezenas de bilhões de euros para a 

tecnologia de hidrogênio, considerado um tecnologia de hidrogênio, considerado um 

combustível para o futuro, por ser menos combustível para o futuro, por ser menos 

prejudicial ao meio ambiente. prejudicial ao meio ambiente. 

Fotografia por: Louis Maniquet
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https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/05/26/hidrogenio-tem-papel-chave-em-plano-de-estimulo-verde-da-ue.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/05/26/hidrogenio-tem-papel-chave-em-plano-de-estimulo-verde-da-ue.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2020/05/26/hidrogenio-tem-papel-chave-em-plano-de-estimulo-verde-da-ue.htm


Se algumas restrições persistirem 
até o final de 2020, a redução nas 
emissões pode chegar a até 7%
Mesmo que o mundo alcance a redução de 7% Mesmo que o mundo alcance a redução de 7% 

nas emissões de globais de gás carbônico, ainda é nas emissões de globais de gás carbônico, ainda é 

insuficiente para atingir as metas do Acordo de Paris. insuficiente para atingir as metas do Acordo de Paris. 

Essa taxa precisaria se manter anualmente para levar Essa taxa precisaria se manter anualmente para levar 

o mundo a cumprir as metas do Acordo de Paris. o mundo a cumprir as metas do Acordo de Paris. 

Folha de 
S. Paulo

ar

Fotografias por: Daniel Born / USGS 

ec
o

voltar para  
o mindmap

Global

https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2020/05/19/emissoes-de-carbono-no-mundo-cairam-17-durante-pico-do-confinamento/?pwgt=kdq19rqx4obj3uuvqp2tl6z5o4izh8rkecx2i29734w78kqq&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwagift
https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2020/05/19/emissoes-de-carbono-no-mundo-cairam-17-durante-pico-do-confinamento/?pwgt=kdq19rqx4obj3uuvqp2tl6z5o4izh8rkecx2i29734w78kqq&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwagift
https://ambiencia.blogfolha.uol.com.br/2020/05/19/emissoes-de-carbono-no-mundo-cairam-17-durante-pico-do-confinamento/?pwgt=kdq19rqx4obj3uuvqp2tl6z5o4izh8rkecx2i29734w78kqq&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwagift


A França anunciou ajuda de  
€ 8 milhões a montadoras
O objetivo do investimento é que o país  O objetivo do investimento é que o país  

lidere o caminho para uma frota limpa de lidere o caminho para uma frota limpa de 

veículos, por meio de:veículos, por meio de:

_ aumento de subsídios para compra  _ aumento de subsídios para compra  

de carros elétricos e híbridos;  de carros elétricos e híbridos;  

_ apoio a pesquisas voltadas ao  _ apoio a pesquisas voltadas ao  

uso de hidrogênio como fonte  uso de hidrogênio como fonte  

limpa de energia e a carros autônomos.limpa de energia e a carros autônomos.

ar

Fotografias por: Marc Heckner / Jan Kaluza
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França

Valor  
Econômico
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https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/franca-anuncia-ajuda-de-euro-8-a-montadoras.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/franca-anuncia-ajuda-de-euro-8-a-montadoras.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2020/05/27/franca-anuncia-ajuda-de-euro-8-a-montadoras.ghtml


Poluição do ar atinge 
níveis mínimos  
durante o isolamento 
social em Wuhan
As métricas das estações terrestres As métricas das estações terrestres 

da cidade chinesa, onde a pandemia da cidade chinesa, onde a pandemia 

se originou, mostram que certos se originou, mostram que certos 

poluentes, incluindo dióxido de poluentes, incluindo dióxido de 

nitrogênio, atingiram níveis muito  nitrogênio, atingiram níveis muito  

abaixo da média durante os meses  abaixo da média durante os meses  

em que foi implementado o  em que foi implementado o  

isolamento social da população.isolamento social da população.
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Fotografias por: David Mcnew / 
Getty images / Benjamin Chris
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https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/coronavirus-improved-air-quality.htm
https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/coronavirus-improved-air-quality.htm
https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/coronavirus-improved-air-quality.htm


Nova Deli apresenta 
melhora significativa  
na qualidade do ar  
após lockdown
No início deste ano, o governo No início deste ano, o governo 

da cidade indiana decretou o da cidade indiana decretou o 

lockdown da população, o que lockdown da população, o que 

teve um impacto visível (menos teve um impacto visível (menos 

fumaça) no ar. Além de Nova fumaça) no ar. Além de Nova 

Deli, outras regiões do norte do Deli, outras regiões do norte do 

país também apresentaram uma país também apresentaram uma 

melhora semelhante.melhora semelhante.
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How Stuff 
Works?

Fotografias por: David Mcnew / Getty images
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https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/coronavirus-improved-air-quality.htm
https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/coronavirus-improved-air-quality.htm
https://science.howstuffworks.com/environmental/green-science/coronavirus-improved-air-quality.htm


Partes da Sibéria estão mais 
quentes que Washington,  
com temperaturas quase  
4,4ºC acima da média
A cobertura de neve está desaparecendo, o A cobertura de neve está desaparecendo, o 

gelo do mar está derretendo e os incêndios gelo do mar está derretendo e os incêndios 

podem ser mais frequentes. Esse período podem ser mais frequentes. Esse período 

de clima ártico incomumente ameno é uma de clima ártico incomumente ameno é uma 

resposta ao aumento da quantidade de gases resposta ao aumento da quantidade de gases 

de efeito estufa na atmosfera. O Ártico como de efeito estufa na atmosfera. O Ártico como 

um todo está aquecendo mais que o dobro da um todo está aquecendo mais que o dobro da 

taxa do resto do mundo, e isso está levando taxa do resto do mundo, e isso está levando 

a grandes mudanças no modo de vida d os 4 a grandes mudanças no modo de vida d os 4 

milhões de habitantes da região, além de uma milhões de habitantes da região, além de uma 

cascata de efeitos indiretos nos ecossistemas.cascata de efeitos indiretos nos ecossistemas.
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The  
Washington 
Post 

Fotografias por: Berkeley Earth
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https://www.washingtonpost.com/weather/2020/05/22/siberia-heat-wave/#click=https://t.co/fue0p3XOSp
https://www.washingtonpost.com/weather/2020/05/22/siberia-heat-wave/#click=https://t.co/fue0p3XOSp
https://www.washingtonpost.com/weather/2020/05/22/siberia-heat-wave/#click=https://t.co/fue0p3XOSp


"MP da Grilagem" é retirada 
da pauta do Congresso 
por pressão popular e de 
distribuidores europeus, e 
perde a validade
Medida Provisória editada pelo governo Medida Provisória editada pelo governo 

facilitava a regularização fundiária de terras facilitava a regularização fundiária de terras 

desmatadas e ocupadas, sendo um incentivo desmatadas e ocupadas, sendo um incentivo 

à prática da grilagem. O tema, que havia à prática da grilagem. O tema, que havia 

sido pautado pelo Presidente da Câmara sido pautado pelo Presidente da Câmara 

Rodrigo Maia, saiu da agenda por conta Rodrigo Maia, saiu da agenda por conta 

de forte pressão da sociedade civil e de de forte pressão da sociedade civil e de 

importantes parceiros comerciais (aprox. 40 importantes parceiros comerciais (aprox. 40 

distribuidores europeus). Após 6 meses sem distribuidores europeus). Após 6 meses sem 

encaminhamento do Congresso, a medida encaminhamento do Congresso, a medida 

perdeu a validade. perdeu a validade. 

Senado  
Notícias

Fotografias por:  N
acho D

oce

ec
o

voltar para  
o mindmap

terra

 
Brasil

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/20/mp-da-regularizacao-fundiaria-perde-validade-e-e-substituida-por-projeto-de-lei
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/20/mp-da-regularizacao-fundiaria-perde-validade-e-e-substituida-por-projeto-de-lei
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/20/mp-da-regularizacao-fundiaria-perde-validade-e-e-substituida-por-projeto-de-lei


Desmatamento da 
Amazônia atinge 
níveis recordes  
em 2020
Somente no período de Somente no período de 

janeiro a abril deste ano, janeiro a abril deste ano, 

houve um aumento de 55% no houve um aumento de 55% no 

desmatamento em comparação desmatamento em comparação 

com o mesmo período do com o mesmo período do 

ano passado, de acordo com ano passado, de acordo com 

dados do Instituto Nacional de dados do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE).Pesquisas Espaciais (INPE).
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Fotografia por:  Nacho Doce
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https://epoca.globo.com/sociedade/como-desmatamento-se-alastra-na-amazonia-durante-escalada-de-pandemia-de-coronavirus-24441196
https://epoca.globo.com/sociedade/como-desmatamento-se-alastra-na-amazonia-durante-escalada-de-pandemia-de-coronavirus-24441196
https://epoca.globo.com/sociedade/como-desmatamento-se-alastra-na-amazonia-durante-escalada-de-pandemia-de-coronavirus-24441196


Quase um terço dos 
pequenos fazendeiros 
independentes nos EUA irão 
à falência até o final de 2020
Com o fechamento do setor de food service, Com o fechamento do setor de food service, 

como restaurantes, escolas e empresas, como restaurantes, escolas e empresas, 

muitos agricultores têm encontrado muitos agricultores têm encontrado 

dificuldade para se sustentar. Essas dificuldade para se sustentar. Essas 

atividades econômicas são fundamentais atividades econômicas são fundamentais 

para manter a ponta da cadeia produtiva. para manter a ponta da cadeia produtiva. 

"Estamos à beira de uma catástrofe agrícola "Estamos à beira de uma catástrofe agrícola 

que afetará nosso relacionamento com a que afetará nosso relacionamento com a 

comida sustentável por uma geração".  comida sustentável por uma geração".  

– Dan Barber (Chef, Blue Hill) – Dan Barber (Chef, Blue Hill) 
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https://thecounter.org/covid-19-dan-barber-resourced-small-farmer-survey/
https://thecounter.org/covid-19-dan-barber-resourced-small-farmer-survey/
https://thecounter.org/covid-19-dan-barber-resourced-small-farmer-survey/


Maior produtora de suínos 
do mundo fecha fábrica 
nos EUA e acende alerta 
de desabastecimento
Em abril deste ano, a maior produtora Em abril deste ano, a maior produtora 

de carne suína do mundo, Smithfield de carne suína do mundo, Smithfield 

Foods, anunciou o fechamento de Foods, anunciou o fechamento de 

sua fábrica nos EUA por tempo sua fábrica nos EUA por tempo 

indeterminado, por conta do alto indeterminado, por conta do alto 

número de infectados pelo novo número de infectados pelo novo 

coronavírus entre seus funcionários.coronavírus entre seus funcionários.
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Fotografia por: Qilai Shen
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https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-maior-produtor-de-suinos-do-mundo-fecha-fabrica-nos-eua-acende-alerta-de-desabastecimento-24366743
https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-maior-produtor-de-suinos-do-mundo-fecha-fabrica-nos-eua-acende-alerta-de-desabastecimento-24366743
https://oglobo.globo.com/economia/coronavirus-maior-produtor-de-suinos-do-mundo-fecha-fabrica-nos-eua-acende-alerta-de-desabastecimento-24366743


No Pantanal, fogo atinge 
últimos redutos de onças
Até meados de setembro, o fogo já Até meados de setembro, o fogo já 

havia engolido 2 milhões de hectares, havia engolido 2 milhões de hectares, 

segundo o Inpe (Instituto Nacional de segundo o Inpe (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais) essa é a maior série Pesquisas Espaciais) essa é a maior série 

de queimadas da região do Mato Grosso de queimadas da região do Mato Grosso 

nas últimas duas décadas, uma área nas últimas duas décadas, uma área 

equivalente a dez vezes os territórios equivalente a dez vezes os territórios 

dos municípios de São Paulo e Rio dos municípios de São Paulo e Rio 

juntos. A tragédia ameaça não apenas juntos. A tragédia ameaça não apenas 

a flora, mas a fauna local, que inclui a flora, mas a fauna local, que inclui 

espécies como a arara azul e a onça. espécies como a arara azul e a onça. 
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Fotografia por: Getty Images / Ueslei Marcelino / Reuters
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https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/14/no-pantanal-fogo-atinge-ultimos-redutos-de-oncas.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/14/no-pantanal-fogo-atinge-ultimos-redutos-de-oncas.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2020/09/14/no-pantanal-fogo-atinge-ultimos-redutos-de-oncas.htm


Águas da Baía de 
Guanabara mais 
claras que o habitual 
Devido à redução da Devido à redução da 

circulação de pessoas e da circulação de pessoas e da 

presença de barcos desde presença de barcos desde 

o começo do isolamento o começo do isolamento 

social, as águas da Baía de social, as águas da Baía de 

Guanabara estão mais claras Guanabara estão mais claras 

do que se vê normalmente.  do que se vê normalmente.  

Brasil

água

Brasil de Fato

Fotografia por:  Jaqueline Deister
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https://www.brasildefato.com.br/2020/05/11/aguas-claras-e-animais-raros-na-baia-de-guanabara-sao-efeitos-da-quarentena
https://www.brasildefato.com.br/2020/05/11/aguas-claras-e-animais-raros-na-baia-de-guanabara-sao-efeitos-da-quarentena
https://www.brasildefato.com.br/2020/05/11/aguas-claras-e-animais-raros-na-baia-de-guanabara-sao-efeitos-da-quarentena


Cataratas do Iguaçu em tempos  
de estiagem e coronavírus 
A paisagem de Foz do Iguaçu mudou completamente A paisagem de Foz do Iguaçu mudou completamente 

por conta da pior estiagem vivida no estado do Paraná por conta da pior estiagem vivida no estado do Paraná 

desde que se tem registro. Além disso, a redução desde que se tem registro. Além disso, a redução 

significativa no número de visitantes por conta da significativa no número de visitantes por conta da 

pandemia trouxe novos desafios para uma região que pandemia trouxe novos desafios para uma região que 

depende amplamente do turismo. depende amplamente do turismo. 
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Fotografia por: Rádio Cultura
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https://www.radioculturafoz.com.br/2020/05/09/cataratas-do-iguacu-em-tempos-de-estiagem-e-covid-19/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/05/09/cataratas-do-iguacu-em-tempos-de-estiagem-e-covid-19/
https://www.radioculturafoz.com.br/2020/05/09/cataratas-do-iguacu-em-tempos-de-estiagem-e-covid-19/


NASA financia estudo para 
monitorar o impacto ambiental 
causado pelo coronavírus
A agência irá pesquisar os impactos da A agência irá pesquisar os impactos da 

pandemia na qualidade do ar, água e nas pandemia na qualidade do ar, água e nas 

emissões de gases de efeito estufa na emissões de gases de efeito estufa na 

atmosfera. O estudo é um dos primeiros  atmosfera. O estudo é um dos primeiros  

dessa natureza e contempla um grau de dessa natureza e contempla um grau de 

abrangência sem precedentes.abrangência sem precedentes.
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Fotografia por: NASA / Daniel Olah
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https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/nasa-vai-financiar-estudos-que-analisam-efeito-ambiental-da-covid-19/100726
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/nasa-vai-financiar-estudos-que-analisam-efeito-ambiental-da-covid-19/100726
https://olhardigital.com.br/coronavirus/noticia/nasa-vai-financiar-estudos-que-analisam-efeito-ambiental-da-covid-19/100726


Contaminação dos 
mares pelo descarte 
incorreto de EPIs
O coronavírus aumentou O coronavírus aumentou 

exponencialmente o consumo de exponencialmente o consumo de 

certos itens hospitalares, e muitos certos itens hospitalares, e muitos 

deles acabaram descartados de deles acabaram descartados de 

forma incorreta, encontrados nos forma incorreta, encontrados nos 

mares pela ONG francesa Mar Limpo.mares pela ONG francesa Mar Limpo.
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https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/contaminacion-ambiental-coronavirus-pandemia-aguas-francia-alerta.phtml
https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/contaminacion-ambiental-coronavirus-pandemia-aguas-francia-alerta.phtml
https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/contaminacion-ambiental-coronavirus-pandemia-aguas-francia-alerta.phtml


eco

O que você pode fazer para contribuir
Mais do que apenas sinalizar os problemas, este documento também tem a intenção 

de mostrar como cada indivíduo pode contribuir para a regeneração do planeta. 

Entendemos que existem três pilares que estão dentro do alcance de todos:

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3

Produzir e  
consumir abaixo do  

teto ecológico

Votar em lideranças 
comprometidas com a ciência  

e a sustentabilidade

Engajar-se  
(e a outros) em  

movimentos locais



Sabemos que os recursos naturais são 

finitos, por isso é fundamental aprender a 

produzir e consumir de forma sustentável. 

Repense seus próprios padrões de consumo 

e elimine desperdícios. Conheça a cadeia 

produtiva daquilo que você consome e analise 

os impactos negativos e positivos desse 

percurso. Nesse caso, uma opção é priorizar o 

consumo de empresas que demonstram um 

comprometimento ambiental genuíno.

Produzir e consumir 
abaixo do teto ecológico

eco

Pilar 1

Para auxiliar as 

pessoas a praticarem 

o consumo consciente 

durante a crise, 

indicamos este 

material preparado 

pelo Instituto Akatu

https://www.akatu.org.br/noticia/em-tempo-de-coronavirus-consuma-com-melhor-impacto/
https://www.akatu.org.br/noticia/em-tempo-de-coronavirus-consuma-com-melhor-impacto/
https://www.akatu.org.br/noticia/em-tempo-de-coronavirus-consuma-com-melhor-impacto/
https://www.akatu.org.br/noticia/em-tempo-de-coronavirus-consuma-com-melhor-impacto/


eco

O voto é uma das mais importantes 

ferramentas de mudança em nossa 

sociedade. Escolha líderes que estejam 

verdadeiramente comprometidos com o 

conhecimento científico e a regeneração 

do planeta. Para além do voto, cobre estas 

lideranças por resultado e transparência.

Pilar 2

Votar em lideranças 
comprometidas com a  
ciência e a sustentabilidade

file:/Users/mandalah/Desktop/2005_ImpactoAmbiental/bb.pdf


eco

Pilar 2

Acesse o Breakback,

uma publicação da 

Mandalah sobre liderança

Cartazes em homenagem a lideranças inspiradoras, que lutam em defesa da natureza.  

Série criada por Helena Nabuco, originalmente lançada no editorial Breakback.

https://mandalah.com/files/breakback_fightlike.pdf
https://mandalah.com/files/breakback_fightlike.pdf
file:/Users/mandalah/Desktop/2005_ImpactoAmbiental/bb.pdf
https://mandalah.com/files/breakback_fightlike.pdf
https://mandalah.com/files/breakback_fightlike.pdf
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A mudança depende de todos nós e não 

basta apenas delegar a responsabilidade 

para outras pessoas. Procure uma forma 

de contribuir, por menor que seja essa 

contribuição. Incentive outros a fazerem 

o mesmo. Grandes transformações 

começam com pequenos movimentos.

Pilar 3

Engajar-se (e a outros) em 
movimentos locais
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O time da Mandalah 
recomenda alguns 
projetos para 
ajudar a combater 
as queimadas do 
Pantanal 

WWF Pantanal
fornece apoio imediato no combate a  

incêndios e desmatamento que estão 

acontecendo na região.

Instituto Homem  
Pantaneiro

organização que atua na preservação  

do bioma Pantanal e da cultura local.

Comitiva Esperança
movimento que reúne cidadãos, empresas 

e instituições no Mato Grosso para garantir 

que alimentos e produtos de higiene pessoal 

cheguem aos cidadãos da região que estão 

em situação de risco. 

Ampara Animal
organização criou uma campanha para 

arrecadar fundos para animais que estão 

sendo resgatados de queimadas no Pantanal 

e também está recrutando veterinários para 

compor a equipe de voluntários na região. 

https://doe.wwf.org.br/pantanal?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=faca_parte&_ga=2.229433247.289025061.1600266402-137067918.1600266401
https://doe.wwf.org.br/pantanal?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=faca_parte&_ga=2.229433247.289025061.1600266402-137067918.1600266401
https://doe.wwf.org.br/pantanal?utm_source=site&utm_medium=banner&utm_campaign=faca_parte&_ga=2.229433247.289025061.1600266402-137067918.1600266401
https://www.amazoniacontracovid.org.br/#block-33472
https://www.institutohomempantaneiro.org.br/
https://www.institutohomempantaneiro.org.br/
https://www.institutohomempantaneiro.org.br/
https://amigosdaterra.org.br/pecuaria/
https://comitivaesperanca.com.br/doar/
https://comitivaesperanca.com.br/doar/
https://comitivaesperanca.com.br/doar/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/mata_atlantica/
https://amparanimal.org.br/quem-somos/
https://amparanimal.org.br/quem-somos/
https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/proteger-terras-e-aguas/
https://amparanimal.org.br/quem-somos/


eco

O time da Mandalah 
recomenda alguns 
projetos de impacto 
para engajar-se  
e contribuir com  
causas ambientais

Combater as 
Mudanças Climáticas

programa da ONG The  

Nature Conservancy

Amazônia Contra  
a Covid

para ajudar os povos  

indígenas da Amazônia  

contra a Covid-19

 

Nós Cuidamos
projeto para garantir segurança 

alimentar, direito à informação  

e promoção de saúde para  

os 23 povos indígenas do  

rio Negro, Amazonas

Amigos da Terra
programa de pesquisa  

sobre as cadeias  

agropecuárias no Brasil

Funbio
Fundo Brasileiro de 

Biodiversidade

Mata Atlântica
programa da WWF 

 para preservação da  

Mata Atlântica

https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/combater-as-mudancas-climaticas/
https://www.amazoniacontracovid.org.br/
https://www.amazoniacontracovid.org.br/#block-33472
https://www.amazoniacontracovid.org.br/
https://www.amazoniacontracovid.org.br/
https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/combater-as-mudancas-climaticas/
https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/combater-as-mudancas-climaticas/
https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/combater-as-mudancas-climaticas/
https://noscuidamos.foirn.org.br/
https://amigosdaterra.org.br/pecuaria/
https://amigosdaterra.org.br/pecuaria/
https://amigosdaterra.org.br/pecuaria/
https://amigosdaterra.org.br/pecuaria/
https://noscuidamos.foirn.org.br/
https://noscuidamos.foirn.org.br/
https://noscuidamos.foirn.org.br/
https://www.funbio.org.br/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/mata_atlantica/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/mata_atlantica/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/mata_atlantica/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/mata_atlantica/
https://www.funbio.org.br/
https://www.funbio.org.br/
https://www.funbio.org.br/
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Friends of Earth
luta pela justiça climática  

e econômica

Rainforest Action Network
atua contra as empresas e  

indústrias agropecuárias que  

impulsionam o desmatamento e as  

mudanças climáticas no Brasil

Wildlife Conservation  
Society

dedicada a salvar a vida selvagem 

Black Jaguar Foundation
atuante em um dos maiores  

projetos de reflorestamento do Brasil 

Extinction Rebellion
movimento internacional e apartidário que 

usa de ações diretas e não-violentas para 

convencer os governos a agir de maneira justa 

nas emergências climáticas e ecológicas.  

Foco de ação no Reino Unido.

Project Drawdown
objetivo de ajudar o mundo a alcançar o 

“Drawdown”, momento  futuro em que os  

níveis de gases de efeito estufa na  

atmosfera param de subir e começam a 

diminuir constantemente. 

O time da Mandalah 
recomenda alguns 
projetos de impacto 
para engajar-se  
e contribuir com  
causas ambientais

https://www.foei.org/
https://www.foei.org/
https://www.foei.org/
https://www.amazoniacontracovid.org.br/#block-33472
https://www.ran.org/
https://www.ran.org/
https://www.ran.org/
https://amigosdaterra.org.br/pecuaria/
https://www.wcs.org/
https://www.wcs.org/
https://www.wcs.org/
https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/areas_prioritarias/mata_atlantica/
https://www.black-jaguar.org/pt-br/sobre/
https://www.black-jaguar.org/pt-br/sobre/
https://www.tnc.org.br/o-que-fazemos/nossas-prioridades/proteger-terras-e-aguas/
https://extinctionrebellion.uk/the-truth/
https://extinctionrebellion.uk/the-truth/
https://noscuidamos.foirn.org.br/
https://drawdown.org/about
https://drawdown.org/about
http://svtc.org/
https://drawdown.org/drawdown-framework
https://extinctionrebellion.uk/the-truth/
https://www.black-jaguar.org/pt-br/sobre/


ec
o

Voltar para  
o mindmap

Selecionamos algumas pessoas que estão protagonizando 

trabalhos incríveis e usando seu lugar de influência para 

conscientizar a sociedade sobre a urgência da regeneração 

ambiental. A lista a seguir tem o intuito de inspirar as pessoas a 

se aprofundarem no tema pelas mais diversas lentes. 

Lideranças Inspiradoras



“A grande crise de nosso tempo é  

que nossas mentes foram manipuladas para 

dar poder às ilusões. Passamos a medir  

para crescimento, não em termos de como a 

vida é enriquecida, mas em termos de  

como a vida é destruída.” 

–––––   Vandana Shiva

ec
o

Para conhecer mais a fundo o trabalho de 

Vandana Shiva, recomendamos este artigo 

que ela escreveu durante a pandemia: 

Voltar para  
o mindmap

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598043-um-virus-a-humanidade-e-a-terra-artigo-de-vandana-shiva
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598043-um-virus-a-humanidade-e-a-terra-artigo-de-vandana-shiva
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598043-um-virus-a-humanidade-e-a-terra-artigo-de-vandana-shiva
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598043-um-virus-a-humanidade-e-a-terra-artigo-de-vandana-shiva


“Com a crise do coronavírus, 

a natureza está enviando uma  

mensagem forte, um alerta,  

um lembrete de que não podemos 

continuar produzindo poluição e resíduos 

pensando que não há consequências de 

nossas atividades. Agora, sabemos que 

existe a força do karma e, neste caso,  

é chamado de coronavírus.” 

–––––   Satish Kumar

ec
o

Caso queira se aprofundar na ideologia de Satish 

Kumar, recomendamos este artigo recente seu, com 

lições que podemos aprender com esta crise:

Voltar para  
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https://medium.com/@escola_schumacher_brasil/coronav%C3%ADrus-%C3%A9-a-voz-da-terra-aeee75cc2971
https://medium.com/@escola_schumacher_brasil/coronav%C3%ADrus-%C3%A9-a-voz-da-terra-aeee75cc2971
https://medium.com/@escola_schumacher_brasil/coronav%C3%ADrus-%C3%A9-a-voz-da-terra-aeee75cc2971
https://medium.com/@escola_schumacher_brasil/coronav%C3%ADrus-%C3%A9-a-voz-da-terra-aeee75cc2971


“Desenvolvimento. (...) Para 

mim, esta palavra significa 

a destruição das florestas e o 

extermínio dos povos indígenas.”

–––––   Davi Kopenawa

ec
o

Para conhecer melhor o pensamento da liderança 

indígena Davi Kopenawa, recomendamos uma fala 

recente sua, sobre a preocupação com os povos 

indígenas neste momento:

Voltar para  
o mindmap

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/davi-kopenawa-sobre-isolados-estou-muito-preocupado-talvez-em-breve-estarao-exterminados
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/davi-kopenawa-sobre-isolados-estou-muito-preocupado-talvez-em-breve-estarao-exterminados
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/davi-kopenawa-sobre-isolados-estou-muito-preocupado-talvez-em-breve-estarao-exterminados
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/davi-kopenawa-sobre-isolados-estou-muito-preocupado-talvez-em-breve-estarao-exterminados


“A única forma de se sentir 

eternamente vivos, criativos e 

produtivos é amando radicalmente a 

coisa mais esplendorosa pelas quais 

todas as coisas foram criadas,  

os planetas, as árvores, as águas, os 

nutrientes, tudo que existe: A Vida.” 

–––––   Marina Silva

ec
o

Caso queira se aprofundar no pensamento de Marina 

Silva, recomendamos a leitura do artigo sobre o 

que podemos fazer para preservar o futuro, na 

publicação Breakback da Mandalah.

Voltar para  
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https://mandalah.com/files/Marina%20Silva.pdf
https://mandalah.com/files/Marina%20Silva.pdf
https://mandalah.com/files/Marina%20Silva.pdf
https://mandalah.com/files/Marina%20Silva.pdf


“Por que nos causa desconforto a 

sensação de estar caindo? (...) Vamos 

aproveitar toda a nossa capacidade 

crítica e criativa para construir 

paraquedas coloridos. Vamos pensar no 

espaço não como um lugar confinado, 

mas como o cosmos onde a gente pode 

despencar em paraquedas coloridos.”

–––––   Ailton Krenak 

ec
o

Caso queira se aprofundar no trabalho de Ailton 

Krenak, recomendamos o livro "O amanhã não está à 

venda", publicado durante a pandemia.

Voltar para  
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http://www.zendobrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Ailton-Krenak-O-amanha%CC%83-na%CC%83o-esta%CC%81-a%CC%80-venda-1.pdf-1.pdf
http://www.zendobrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Ailton-Krenak-O-amanha%CC%83-na%CC%83o-esta%CC%81-a%CC%80-venda-1.pdf-1.pdf
http://www.zendobrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Ailton-Krenak-O-amanha%CC%83-na%CC%83o-esta%CC%81-a%CC%80-venda-1.pdf-1.pdf
file:http://www.zendobrasil.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Ailton-Krenak-O-amanha%25CC%2583-na%25CC%2583o-esta%25CC%2581-a%25CC%2580-venda-1.pdf-1.pdf


“No ano de 2078, eu estarei celebrando o meu 

aniversário de 75 anos. Se eu tiver filhos, 

talvez eles passem esse dia comigo. Talvez 

eles me perguntem sobre vocês. Talvez eles me 

perguntem por que vocês não fizeram nada 

enquanto ainda havia tempo para agir. Vocês 

dizem que amam seus filhos acima de tudo, 

mas ainda assim vocês estão roubando o 

futuro deles bem diante dos seus olhos.” 

–––––   Greta Thunberg

ec
o

Para conhecer melhor o pensamento de Greta Thunberg, recomendamos 

que assista ao vídeo de seu discurso para lideranças mundiais durante 

reunião sobre mudanças climáticas na ONU, em 2019.

Voltar para  
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https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2019/09/23/greta-thunberg-vows-that-if-un-doesnt-tackle-climate-change-we-will-never-forgive-you/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2019/09/23/greta-thunberg-vows-that-if-un-doesnt-tackle-climate-change-we-will-never-forgive-you/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2019/09/23/greta-thunberg-vows-that-if-un-doesnt-tackle-climate-change-we-will-never-forgive-you/
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2019/09/23/greta-thunberg-vows-that-if-un-doesnt-tackle-climate-change-we-will-never-forgive-you/


“Precisamos mudar a economia atual, que 

é degenerativa por definição, para uma que 

seja regenerativa por design. Economistas 

do século XXI têm um papel crucial neste 

momento: cultivar o potencial dos negócios, 

das finanças, dos bens coletivos, do Estado e 

também da natureza humana, para que possa 

florescer este futuro regenerativo.”

–––––   Kate Raworth

ec
o

Se quiser se aprofundar mais na teoria econômica de Kate 

Raworth (Doughnut Economics), recomendamos a série de 

vídeos em que ela explica de forma didática os sete caminhos 

para "pensar como um economista do século XXI".

Voltar para  
o mindmap

https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=Mkg2XMTWV4g&t=13s


Daniel Wahl

“A noção de desenvolvimento regenerativo 

compreende não apenas os seres humanos, mas 

as estruturas sociais e culturais como parte do 

indivisível dos ecossistemas. Essa visão sistêmica, 

biológica e cultural do desenvolvimento contribui 

para a manutenção da diversidade e para fortalecer 

a conexão entre as pessoas e os lugares. O foco está 

em preservar a saúde dos ecossistemas, garantindo 

a integridade da natureza e do bem-estar social.”

–––––   Daniel Wahl 

ec
o

Para conhecer mais a fundo o conceito de Design para 

Culturas Regenerativas desenvolvido por Daniel Wahl, 

recomendamos este artigo de sua autoria:

Voltar para  
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https://medium.com/@designforsustainability/sustentabilidade-n%C3%A3o-%C3%A9-o-suficiente-precisamos-de-culturas-regenerativas-385300b43316
https://medium.com/@designforsustainability/sustentabilidade-n%C3%A3o-%C3%A9-o-suficiente-precisamos-de-culturas-regenerativas-385300b43316
https://medium.com/@designforsustainability/sustentabilidade-n%C3%A3o-%C3%A9-o-suficiente-precisamos-de-culturas-regenerativas-385300b43316
https://medium.com/@designforsustainability/sustentabilidade-n%C3%A3o-%C3%A9-o-suficiente-precisamos-de-culturas-regenerativas-385300b43316


Daniel Wah

“As evidências sobre o risco climático estão 

forçando os investidores a reavaliar os 

pressupostos básicos sobre as finanças modernas. 

Ao pesquisar uma vasta gama de organizações, 

aprofundamos a nossa compreensão de como o 

risco climático irá impactar tanto o nosso mundo 

tangível como o sistema global que financia 

o crescimento econômico. O risco climático é 

necessariamente um risco de investimento.”

–––––   Larry Fink, CEO, BlackRock

ec
o

Acesse o link para ler a última edição da carta anual que o CEO da 

Black Rock, Larry Fink, escreveu aos CEOs. Link em português.

Link em inglês
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https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/br/larry-fink-ceo-letter
https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter


Daniel Wah

“Cuidar do nosso planeta 

não vai na contramão de um 

negócio bem-sucedido.”

–––––   Rose Marcario, ex-CEO, Patagonia

ec
o

Conheça mais sobre o propósito e 

aparente contradição do marketing  

anti-consumo da Patagonia.

Voltar para  
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https://inteligencia.rockcontent.com/case-patagonia/
https://inteligencia.rockcontent.com/case-patagonia/
https://inteligencia.rockcontent.com/case-patagonia/
https://inteligencia.rockcontent.com/case-patagonia/


Daniel Wah

“Antes da crise da Covid-19, já estava claro 

que o atual modelo capitalista precisava de 

reparos. A globalização e o capitalismo são 

bons para empresas como a nossa, porém às 

custas das pessoas e do planeta. Cabe, portanto, 

a empresas como a nossa, trabalhando 

com parceiros – ONGs, organizações 

governamentais, acadêmicos, fornecedores, 

clientes – conduzir a um novo modelo de 

capitalismo e construir um futuro melhor.”

–––––   Alan Jope, CEO, Unilever

ec
o

Para ler mais a respeito do posicionamento da Unilever sobre 

sustentabilidade, recomendamos esta matéria (em inglês) com 

uma fala contundente do CEO, Alan Jope:
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https://www.edie.net/news/12/Unilever-s-Alan-Jope-on-repairing-capitalism--Covid-19-and-Sustainable-Living-Plans/
https://www.edie.net/news/12/Unilever-s-Alan-Jope-on-repairing-capitalism--Covid-19-and-Sustainable-Living-Plans/
https://www.edie.net/news/12/Unilever-s-Alan-Jope-on-repairing-capitalism--Covid-19-and-Sustainable-Living-Plans/
https://www.edie.net/news/12/Unilever-s-Alan-Jope-on-repairing-capitalism--Covid-19-and-Sustainable-Living-Plans/


Daniel Wah

“As mudanças climáticas são um sinal de que 

o mundo não vai nos dizer o que temos que 

fazer. Temos que aprender a caminhar em 

direção a este novo mundo. O que não significa 

dominá-lo; mas chegar a um ponto no qual 

reconhecemos que não controlamos nada. 

Querer controlar a natureza é uma ilusão.”

–––––   Bayo Akomolafe

ec
o

Se quiser saber mais sobre o pensamento do filósofo nigeriano Bayo 

Akomolafe, recomendamos a leitura de uma recente entrevista 

sua, onde ele fala sobre crise climática, natureza, coronavírus e 

problematiza a filosofia ocidental. Link em português.
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Link em inglês

https://www.dw.com/pt-002/bayo-akomolafe-querer-controlar-a-natureza-%C3%A9-uma-ilus%C3%A3o/a-54129933
https://www.dw.com/pt-002/bayo-akomolafe-querer-controlar-a-natureza-%C3%A9-uma-ilus%C3%A3o/a-54129933
https://www.dw.com/pt-002/bayo-akomolafe-querer-controlar-a-natureza-%C3%A9-uma-ilus%C3%A3o/a-54129933
https://www.dw.com/pt-002/bayo-akomolafe-querer-controlar-a-natureza-%C3%A9-uma-ilus%C3%A3o/a-54129933
https://www.dw.com/en/nigerias-bayo-akomolafe-we-arent-in-control-of-climate-crisis/a-54081002
https://www.dw.com/en/nigerias-bayo-akomolafe-we-arent-in-control-of-climate-crisis/a-54081002
https://www.dw.com/en/nigerias-bayo-akomolafe-we-arent-in-control-of-climate-crisis/a-54081002
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