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RESUMO 
 
 

O pensamento de Jean Cocteau, “Não sabia que era impossível, foi lá e fez”, elucida a ação 
desprovida de preconceitos, abrindo caminhos dentro das possibilidades. Com este princípio é 
possível atingir a transformação social e do meio em que vivemos, utilizando ferramentas 
técnicas de diversas ciências. Somos uma nação de dimensões continentais, com uma 
economia em movimento constante e principalmente meio ambiente vasto, porém não existem 
apenas bônus em toda esta estrutura, existem também os ônus sociais, econômicos e 
ambientais. O escopo deste projeto consiste em entender as situações locais, levar à 
população de interesse o que de fato interfere em sua história, envolvendo as esferas públicas, 
privadas e o terceiro setor. Os caminhos a serem tomados são chamados de canais, assim 
como os que ligam as células nervosas, caracterizando os indivíduos como células. As 
informações nelas contidas, podem ser destrutivas ou construtivas, portanto, sendo necessário 
alimentá-las com informações benéficas, para que o organismo em que se encontra possa 
mantenha-se sadio e preparado para reagir à situações de risco ou perigo. Este é o conceito 
Células da Sustentabilidade. Não existe um método ou receita única, trata-se de um processo a 
ser aplicado respeitando a particularidade de cada situação e meio. Como exemplo temos 
comunidades que vivem da agricultura em pequena escala, cujo patrimônio ambiental está se 
deteriorando em razão do manejo inadequado do solo, seja pela pecuária ou agricultura, que 
se encontram sob forte pressão dos grandes produtores rurais ou especulação imobiliária. A 
vocação agrícola resiste, porém, a dificuldade econômica é real. Os atores interessados na 
manutenção agrícola devem ser alimentados de conhecimentos pertinentes a sua realidade, 
apoiados por técnicos ambientais e projetos governamentais, possibilitando disseminar, 
implantar e implementar os conceitos de agro florestas, agricultura sustentável, ecoturismo, 
restauração do meio ambiente, programas de reservas de carbono, etc, desse modo, mantendo 
o valor das atividades no campo. Transformando-se em produtores da agricultura racional 
mantenedores do acervo hídrico da região em que se encontram. Dessa forma, uma vez 
assistidos e instruídos tecnicamente, possibilita-se melhor saneamento, desenvolvimento 
econômico e educacional, interrupção do êxodo rural e melhoria na produção de alimentos. 
Além da comunidade rural, pode-se aplicar este método na sociedade como um todo, por 
exemplo, na indústria, comércio, escolas, residências e esferas governamentais, de acordo 
com suas características. Assim, com tais mudanças locais e regionais, estas que influenciam 
diretamente o destino de uma nação, pretende-se atingir a eficiência da implantação das 
Células da Sustentabilidade. 


