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Mudanças Climáticas, Água e Agricultura 



Nos últimos dez anos, a população mundial aumentou em um 

bilhão de pessoas. Desta forma, recursos ambientais antes 

considerados inesgotáveis estão em um processo de aumento 

progressivo de demanda e disputa pelo uso.  

A água está sendo utilizada em maior 

quantidade, sendo captada na  superfície e na 

camada subterrânea, de forma massiva para 

atender às demandas. 

 

As reservas naturais de água do planeta são 

renováveis, mas finitas, e não podem ser 

ampliadas.  

 

Desta forma, os recursos hídricos per capita 

diminuem com o aumento da população e de 

suas necessidades e a qualidade diminui em 

função do nível social e cultural da população. 
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Importância dos Pequenos Negócios 

60% dos empregos formais, com carteira assinada 
Pequenos 

Negócios 

no Brasil 

Fonte: Sebrae Nacional 

30,7% das MPE estão nas capitais e 69,3% no interior 

40% do valor total dos salários pagos no país 

7,9 milhões de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

2,6 milhões de Microempreendedores Individuais 



As atividades humanas alteraram fortemente os ciclos 

biogeoquímicos do planeta, e essas mudanças climáticas 

afetam consideravelmente sua biosfera.  
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A relação entre as mudanças 

climáticas e a água é direta, 

imediata, progressiva e em 

cadeia. 

 

Essas mudanças podem trazer 

graves implicações ambientais, 

comprometendo a 

sustentabilidade da vida na Terra.  



 
Quantidades por segmentos no Brasil  

 

Pequenas Propriedades Rurais – 5.449.670 

Bares e Restaurantes – 1.000.000  

Oficinas Mecânicas -  99.000 

Salões de Beleza – 265.000 

Marmorarias  - 11.300 

Lavanderias  - 9.000 

Meios de Hospedagens  - 7.600 ( cidades sede da copa) 

 
Fontes – IBGE, Sebrae /GEM , Associações  de Classe. 

 

 

 

Pequenos Negócios com uso intensivo de água e energia no 

Brasil 

 

Pequenos Negócios  -  Relevância e Protagonismo no 

Desenvolvimento Sustentável do País  



Cerrado 

 

 

Pantanal 

 

 

Amazônia 

 

 

Mato Grosso 



Laboratório vivo de práticas sustentáveis no ambiente 

construído 
Espaço concebido com resgate da 

arquitetura indígena do  Brasil . 



Centro SEBRAE de Sustentabilidade 

Respeito ao 

declive do solo e 

preservação da 

mata nativa 

Estudo da carta 

bioclimática e uso 

de brises e beirais 

para proteção 

solar 



• Uso de 

iluminação 

natural e energia 

solar; 

• Reuso de água 

de chuva;  

• Materiais de 

reflorestamento e 

reaproveitamento

• Paisagismo 

temático com 

biomas do local  

e etc. 

Centro SEBRAE de Sustentabilidade 



www.sustentabilidade.sebrae.com.br 

Banco de Boas Práticas 

Empresariais  +  100 

casos 

40 Vídeos, sendo 20 

empresariais  

26 Infográficos 

59 Conteúdos sobre leis e 

certificações 

+700 Notícias veiculadas 

43 Cartilhas 

65 Dicas de boas práticas 

+ 180 mil acessos em 2013 

Com crescimento de 143%/ano 

Redes sociais  com 4 mil visualizações 

mensais e pico de 443 mil visitantes 

Centro Sebrae de Sustentabilidade 



Geração de Conhecimento 

Infográficos 



Vídeos Empresariais  

CSS/VÍDEOS EMPRESARIOS/Agua pura_Juiz_de_fora.mp4
CSS/VÍDEOS EMPRESARIOS/centroeste residuos.VOB
../VIDEOS EMPRESARIAIS/Otser_Campo_bom.mp4


Publicações 

43 cartilhas 

26 relatórios  



Obrigado 

José Guilherme Barbosa Ribeiro 

Diretor-Superintendente 

SEBRAE em Mato Grosso 

Fone: +55 (65) 3648 1201 

Fax: +55 (65) 3648-1211 

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 3.999, CPA 

CEP 78050-904 | Cuiabá-MT 

0800 570 0800 |  www.mt.sebrae.com.br 

jose.ribeiro@mt.sebrae.com.br 



Atuação do SEBRAE no Agronegócios 

Agricultura 

Café 

Derivados de 
Cana 

Floricultura 

Fruticultura 

Horticultura 

Mandioca  

Silvicultura 

Vitivinicultura  

Pecuária 

Apicultura 

Aquicultura e 
Pesca 

Avicultura 

Bovinos de Corte 

Caprinos e 
Ovinos 

Leite e derivados   

Suinocultura  


