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Es p e c i a l
Negócios sustentáveis

Após tragédia, Nova
Friburgo vira laboratório
Thaís Corral idealizou uma expe-
dição de especialistas em desas-
tres ao município fluminense,
que agora aprende o sentido da
palavra resiliência
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Merenda escolar
ganha novos sabores
com produtos da
agricultura familiar F3

Seguradoras buscam mecanismos inovadores

Contenção
de riscos

Maioria das
obras públicas
de infraestrutura
desconsidera o
impacto das
mudanças
climáticas. Por
S e rg i o
Ad e o d ato ,
para o Valor, de
São Paulo

A o custo total de R$ 1 bi-
lhão, a região da Baixada
Fluminense, no Rio de

Janeiro, é palco da primeira
obra de infraestrutura no país
que leva em conta futuros im-
pactos das mudanças climáti-
cas. O objetivo é ampliar a calha
e garantir o escoamento dos
rios em local alvo de inunda-
ções cada vez mais recorrentes,
com reflexos inclusive nas ope-
rações do Polo Petroquímico de
Duque de Caxias. O projeto cru-
zou dados sobre a vida útil da
obra, em torno de 50 anos, com
as previsões da Organização das
Nações Unidas (ONU) sobre a
elevação do nível do mar entre
0,50 e 1 metro. “Com 726 km², a
bacia hidrográfica, habitada
por 2,5 milhões de pessoas pró-
ximo à Baía de Guanabara, é al-
tamente vulnerável”, adverte
Paulo Canedo, coordenador do
laboratório de hidrologia da
COPPE, na Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).

Até o momento, a dragagem
em 60 km de rios retirou 3,5 mi-
lhões de metros cúbicos de lama
e lixo, além de 20 mil pneus ve-
lhos. Cerca de 2,5 mil famílias se-
rão reassentadas. “Na busca de
adaptação ao clima, foi aplicada
tecnologia inédita para o cálculo
de vazão dos canais em planícies
de inundação”, afirma Canedo,
idealizador do Projeto Iguaçu,
executado pelo Instituto Esta-
dual do Meio Ambiente (Inea),
com recursos iniciais de R$ 350

milhões do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC).

“Obras e investimentos atuais
precisam incorporar os riscos de
enchentes, ciclones, secas prolon-
gadas em algumas regiões, chu-
vas mais intensas e frequentes em
outras, ondas de calor e erosão
c o s t e i r a”, recomenda José Maren-
go, do Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciais (Inpe). A priori-
dade do setor produtivo tem sido
a mitigação via corte de carbono,
que resulta em melhoria de efi-
ciência e reputação no mercado.
Mas os esforços atuais para conter
gases do efeito-estufa são ainda
insuficientes para livrar o planeta
dos impactos. De acordo com o
Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (IPCC), as
emissões não param de crescer e
tudo indica que o limite de segu-
rança de 2º C de aquecimento se-
rá superado. “O país precisa acor-
dar para a adaptação ao cenário
do clima com visão de longo pra-
zo, porque os custos da inércia se-
rão altos”, acrescenta Marengo.

Segundo a Embrapa, o aqueci-
mento pode mudar a geografia
de culturas agrícolas, como a do
café, que representa US$ 8 bilhões
anuais em exportações. De olho
no futuro, a Fazenda Daterra, de
Patrocínio (MG), começou a se-
guir normas de adaptação ao cli-
ma, criadas mundialmente pela
Rede de Agricultura Sustentável
para propriedades com selo verde
Rainforest Alliance Certified.

A temperatura mais alta fará o

consumo de água crescer, acir-
rando conflitos. “Mudanças do re-
gime de chuvas podem alterar a
distribuição hídrica, sendo im-
portante monitorar desde já o fe-
nômeno e suas implicações eco-
nômicas”, adverte Bruno Pagnoc-
cheschia, da Agência Nacional de
Águas (ANA). Será necessário
construir reservatórios para com-
pensar extremos climáticos. Estu-
do da Coppe/UFRJ estima a perda
de 30% na capacidade de geração
de usinas hidrelétricas, o que exi-
girá investimentos compensató-
rios de US$ 50 bilhões até 2035
em outras fontes energéticas.

Hidrelétricas com tecnologia a
“fio d’á g u a”, como as previstas pa-
ra o Rio Tapajós, dispensam gran-
des lagos que causam danos so-
cioambientais. “Mas a questão é
complexa e controversa”, avalia
Jorge Samek, diretor-geral da Itai-
pu Binacional. A usina tem água
suficiente para suprir a queda na
geração de energia em regiões
atingidas por seca, como o Sul do
país — situação que neste ano le-
vará Itaipu ao recorde histórico
próximo a 98 milhões de MWh.
“Um sistema energético interliga-
do, como o brasileiro, cobre as va-
riações pluviométricas regionais
e somente uma seca generalizada
teria impactos preocupantes”,
analisa Samek.

Desastres naturais causam per-
das médias de US$ 200 bilhões
por ano, conforme relatório da
ONU apresentado na Rio+20.
Desde 2000, a soma atinge

US$ 1,4 trilhão, com tendência a
aumentar a partir das mudanças
climáticas, especialmente nos
países de economia em cresci-
mento. Nos últimos 40 anos, a
população que vive em áreas de
inundação cresceu 114% e a ex-
posta a ciclones subiu 192%. Na
transição para uma nova econo-
mia, diz o documento, “o desen-
volvimento sustentável nunca se
realizará sem clara gestão de im-
pactos do aquecimento global”.

No Brasil, os planos com metas
climáticas que o governo federal
divulgará neste ano para diferen-
tes setores produtivos não in-
cluem itens de adaptação a riscos.
Estudos de vulnerabilidade para
regiões brasileiras e alguns seg-
mentos da economia, já divulga-
dos pelo INPE e instituições par-
ceiras, estão sendo revisados. Es-
tima-se que o novo relatório do
IPCC, previsto para 2014, traga
dados conclusivos sobre ameaças
regionais. Pesquisa de 2010 mos-
tra que a média de temperatura
máxima deverá aumentar 4,8º C
até o fim deste século, no Rio de
Janeiro, que sofrerá com o avanço
do mar. Serão necessárias obras
para engordar praias e, em áreas
baixas, a população precisará ser
remanejada. “O desafio não é tec-
nológico, mas de gestão”, diz
Márcio Dertoni, coordenador do
programa de emergência da Pe -
trobras, que criou a Comissão de
Continuidade do Negócio, tendo
as alterações climáticas como
uma das preocupações.

De São Paulo

Proteger a população de baixa
renda contra prejuízos por impac-
tos ambientais, como a perda de
atividades produtivas e de mora-
dia, é hoje estratégia de compa-
nhias seguradoras que buscam
parcerias com governos e organi-
zações internacionais para viabili-
zar novos produtos. No Peru, a
americana GlobalAgRisk oferece
seguro contra inundações, indexa-
do à temperatura da superfície do
mar associada ao fenômeno El Ni-
ño — modalidade que tem apoio
da Fundação Bill e Melinda Gates e

do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud).

“Surgem oportunidades de ino-
vação para lidar com incertezas”,
afirma Felipe Yupa, diretor da se-
guradora peruana La Positiva, ope-
radora de coberturas contra catás-
trofes com subsídio de um fundo
estatal de US$ 15 milhões, que de-
verá quadruplicar para a proteção
da produção agrícola comercial.
Hoje a agricultura de subsistência
peruana tem seguro pago pelo go-
verno ao custo de US$ 12 milhões
ao ano para um valor total de co-
bertura de US$ 80 milhões em caso
de desastres naturais.

A empresa planeja lançar uma
categoria contra riscos em planta-
ções florestais, com capital segura-
do de US$ 100 milhões, cobrindo
50% das perdas de produção. Mais
US$ 100 milhões serão reservados
contra prejuízos com o gado, ex-
plorado por populações pobres
para produção de lã. Em dezem-
bro, foi lançado no Peru o primeiro
seguro mundial para a proteção de
carteiras de crédito de microfinan-
ceiras, no valor total de US$ 2,2 mi-
lhões. No caso do primeiro contra-
to comercializado, a cobertura po-
de ser acionada se a temperatura
do mar ultrapassar 24º C.

Na Índia, a seguradora Basix,
com mais de 3,5 milhões de clien-
tes, explora seguros indexados a
aspectos climáticos para a produ-
ção rural a partir de parceria com o
Banco Mundial. “Mesmo diante do
interesse privado em produtos pa-
ra populações urbanas vulnerá-
veis, o papel dos governos conti-
nua sendo essencial na incorpora-
ção dos custos”, analisa Mónica
Andrade, representante do Clima-
te & Development Knowledge
Network na América Latina. No
México, o governo garante US$ 800
milhões por ano de recursos pró-
prios, advindos da receita com pe-

tróleo, para auxílio a desastres am-
bientais. Se ocorrerem catástrofes
superando o valor anual de US$ 1
bilhão, a diferença (até US$ 1,5 bi-
lhão) é coberta por seguros.

“Precisamos mudar o paradig-
ma, com foco no ‘business security’
e novas modalidades de negócio,
sem ficarmos restritos a externali-
dades como emissões de carbono”,
analisa Alejandro Litovsky, diretor
da Earth Security Iniciative. Estudo
do IPCC publicado neste ano ad-
verte que as perdas econômicas
geradas por ciclones tropicais cres-
cem mais rápido do que o PIB per
capita em algumas regiões. (SA)

Jorge Miguel Samek: “Um sistema energético interligado, como o brasileiro, cobre as variações pluviométricas regionais e somente uma seca generalizada teria impactos pre o c u p a n te s ”

KIKO SIERICH/VALOR
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Dow Jones X DJ Sustainability Index

Fonte: Bloomberg
Elaboração: Valor Data.  Obs.: índice = 100 no dia 24/06/11

Dow Jones DJ Sustainability World Index
104,76

86,60

24/Jun
2011

25/Jun
2012

Ibovespa X Carbono Eficiente 

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. 
Elaboração: Valor Data.  Obs.: índice = 100 no dia 24/06/11

Ibovespa Carbono Eficiente
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2011
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2012

101,57

88,18

2
Tecnologia das cisternas
chega às favelas do Rio
Ideia é levar a comunidade a re-
plicar a experiência bem-sucedi-
da no Nordeste, segundo Claiton
Mello, da Fundação Banco do
Brasil, que apoia o projeto

2

Preservação ambiental
integrada a financiamento
Para Mirella Sandrini, do Fundo
Vale, os setores produtivos preci-
sam estar organizados para am-
pliar as fontes de recursos e im-
pulsionar a economia verde

Ibovespa X ISE

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. 
Elaboração: Valor Data. Obs.: índice = 100 no dia 24/06/11

Ibovespa ISE

24/Jun
2011

25/Jun
2012

107,04

88,18
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Especial | Negócios sustentáveis

Fonte: Escritório da Estratégia Internacional da ONU para a Redução de Desastres (UNISDR)

Perigo ampliado
Consequências dos desastres climáticos nos últimos 20 anos

Impacto de desastres
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Ranking do impacto em dez países 

Danos, em bilhões de dólares.
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4,4 bilhões
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da população mundial
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1,3 milhão
de vítimas fatais

Pode ser comparado
a 1.500 acidentes de avião

Eventos extremos Especialistas da América Latina
visitam Friburgo, no Rio, para troca de experiências

Defesa Civil começa
a preparar-se para
mudanças do clima
Sergio Adeodato
Para o Valor, do Rio

País abençoado por Deus. O ve-
lho slogan, imortalizado na músi-
ca de Jorge Ben Jor, até faz sentido
quando sabemos que o Brasil não
registra terremotos, tsunamis,
grandes nevascas ou furacões.
Mas o cenário de aquecimento
global com eventos climáticos ex-
tremos, das secas prolongadas às
chuvas mais intensas e frequentes,
pode modificar a imagem do
“país bonito por natureza”.

O município de Nova Friburgo,
região serrana do Rio de Janeiro,
onde em janeiro do ano passado
uma enxurrada de quatro horas
causou mais de 900 mortes e pre-
juízo de R$ 1 bilhão, é prova disso.
O lugar tornou-se laboratório vivo
para o aprendizado sobre a convi-
vência com riscos climáticos. “O
desastre catalisou mudanças e
uma nova visão nacional para se
preparar e lidar com o problema”,
ressalta Luiz Guilherme dos San-
tos, superintendente operacional
de Defesa Civil do Rio de Janeiro.

“Não dá para esperar por so-
luções de longo prazo, sendo es-
tratégico trabalhar na preven-
ção e não somente na tragédia
i n s t a l a d a”, acrescentou Santos,
durante expedição que reuniu
em junho especialistas em catás-
trofes naturais da América Lati-
na. O grupo visitou as regiões
atingidas em Friburgo, após a
troca de experiências durante
seminário de três dias nas insta-
lações da Rede de Desenvolvi-
mento Humano (REDEH) – ONG
brasileira que criou um centro
de formação em resiliência em
meio à Mata Atlântica da Baixa-
da Fluminense, uma das áreas
mais vulneráveis do Estado.

Na ocasião, Santos anunciou
novas medidas preventivas con-
tra acidentes. Além da capacita-
ção já realizada com 3 mil mora-
dores para operação de sistemas
de alarme com sirenes que cus-

taram R$ 6 milhões, o plano é
criar 42 Unidades de Proteção
Comunitária (UPC), seguindo o
modelo das Unidades de Polícia
Pacificadora (UPP) criadas pelo
governo estadual para conter a
violência nas favelas.

“O problema não é a chuva pro-
priamente dita, mas a falta de per-
cepção de risco pelos brasileiros”,
adverte Paulo Renato Vaz, diretor
da Escola de Defesa Civil, lembran-
do que após a tragédia foram cria-
dos instrumentos legais que mu-
dam o conceito de “d e f e s a” para
“p r o t e ç ã o”. A Lei Federal 12.608,
de abril, que instituiu a Política Na-
cional de Proteção e Defesa Civil,
obriga a inclusão do tema no currí-
culo escolar do Ensino Fundamen-
tal. A diretiva atual prevê o plane-
jamento participativo das ações,
com engajamento e co-responsa-

Resiliência, a palavra da moda, passou
da física para o jargão socioambiental
Do Rio

Palavra da moda no jargão so-
cioambiental, “r e s i l i ê n c i a” tem
como origem a física. Refere-se à
propriedade de alguns materiais
de acumular energia quando sub-
metidos a estresse e forças exter-
nas, sem ocorrer ruptura. A psico-
logia incorporou o termo para ex-
plicar a capacidade de um indiví-
duo de lidar com obstáculos,
pressões e situações adversas, a
ponto de não entrar em crise ou
surto. Na biologia, a palavra retra-
ta o potencial de um ecossistema
de retornar à condição original
após perturbações ambientais.

Um significado mais abran-
gente, com implicações econô-
micas e sociais, foi alcançado no
começo deste século quando a
ONU adotou o conceito em seus
relatórios sobre clima. Além da
adaptação a mudanças, a resi-

Cisterna sai do sertão nordestino e vai para a favela
De São Paulo

A sertaneja Lindinalva Martins,
27 anos, aprendeu a conviver com
a seca que neste ano mais uma vez
castiga a zona rural de Mossoró
(RN). Em junho, viajou 277 km até
a capital potiguar e de lá voou para
o Rio de Janeiro, quando percebeu
que a resiliência da vida severina
tem valor inclusive para quem mo-
ra no frescor da Mata Atlântica
bem longe do semiárido. No alto
de um dos morros próximos ao
Complexo do Alemão, no bairro
Engenho da Rainha, ela encontrou
o pedreiro Eduardo Cavalcanti, 28
anos. A missão: ensiná-lo a cons-
truir cisternas que acumulam
água da chuva, transferindo para
as favelas cariocas a tecnologia de
adaptação às adversidades do cli-
ma que está dando certo no sertão.

A diferença é que, nas encostas
densamente povoadas do Rio de
Janeiro, a nova água servirá para ir-
rigar hortas comunitárias e proje-
tos de reflorestamento para conter
deslizamentos — e não para matar
a sede, como no assentamento
Barreira Vermelha, onde mora Lin-
dinalva. “Antes das cisternas, cami-
nhávamos horas diariamente para
encher tonéis nos açudes e trazê-
los no lombo do jumento”, recor-
da. Hoje cada família tem nos
quintais uma reserva de 16 mil li-
tros, provenientes das chuvas irre-
gulares na região. Não se sabe até
quando os estoques durarão na es-
tiagem atual, que só tem previsão
de amainar a partir de outubro. “A
solução é ir cada vez mais longe
para conseguir abastecimento no
chafariz de adutoras”, diz.

No Rio de Janeiro, foram oito
dias para cavar o buraco e mais
cinco para construir artesanal-
mente a cisterna, na comunidade
Sérgio Silva, onde há um projeto
agroflorestal de 1,5 mil metros
quadrados para produção de ali-
mento e ervas medicinais, além do
plantio de mudas nativas. “É uma
dificuldade para a água encanada
da companhia de abastecimento
chegar no alto da favela, principal-
mente nas épocas de calor, quan-
do o consumo na cidade é maior”,
justifica Eduardo. Ele conta que
muitas vezes a saída é a ligação

clandestina para a distribuição
através de bombeamento feito pe-
los moradores, sem vazão suficien-
te para irrigar plantios — apenas
abastecer torneiras.

Uma segunda cisterna começou
a ser construída na vizinhança,
também na Serra da Misericórdia,
onde existem mais de cem comu-
nidades. “A região é a última área
verde da Zona Norte da capital e
apresenta quadro avançado de de-
gradação, sendo necessário um
processo de resiliência para a
adaptação mais rápida às mudan-
ças no clima”, adverte Edson Go-

mes, diretor da ONG Verdejar. “A
ideia é fazer a comunidade se
apropriar e replicar a tecnologia
das cisternas”, diz Claiton Mello,
diretor da Fundação Banco do Bra-
sil, que apoia o projeto. No Nor-
deste, a entidade auxiliou a cons-
trução de 60 mil cisternas, ao custo
de R$ 2.080 cada.

“Mais que a obra propriamente
dita, o importante é o modelo que
envolve qualificação, participação
social e mobilização das comuni-
dades”, ressalva Naidson Baptista,
da Articulação no Semiárido Brasi-
leiro (ASA). Desde 2004, a organi-

zação construiu 410 mil cisternas
com apoio do Ministério do De-
senvolvimento Social e patrocínio
de entidades privadas, como a Fe-
deração Brasileira de Bancos (Fe-
braban) e a Fundação Pe p s i c o. No
total, foram investidos até o mo-
mento R$ 750 milhões, com meta
de atingir 750 mil cisternas até
2014, reduzindo a dependência da
população em relação aos carros-
pipa e à manipulação política da
chamada “indústria da seca”. O de-
safio, segundo Baptista, não é
combater a seca, mas “permitir a
convivência com ela”.

“A estratégia é desenvolver siste-
ma produtivo de referência que
torna o agricultor familiar mais re-
siliente às mudanças climáticas”,
acrescenta Daniele Cesano, da Re-
de de Desenvolvimento Humano.
“O modelo não pode ser paliativo,
mas estruturante, capaz de inspi-
rar planos de contingência para o
enfrentamento de secas”, ressalta.
No projeto Adapta Sertão, a enti-
dade mobilizou 60 produtores no
município de Pintadas (BA), no va-
le do rio Jacuípe, para a produção
de ração animal armazenada em
silos como reserva, cultivos de sub-
sistência em sistemas agroflores-
tais e organização em cooperativas
para garantia de assistência técni-
ca e microcrédito. Foi instalada
uma fábrica de polpa de frutas na-
tivas da caatinga e estão em testes
sistemas para dessalinização de
água subterrânea, que é salobra
em grande parte do semiárido. “O
projeto piloto, previsto para termi-
nar neste ano, está se transforman-
do em política pública e será repli-
cado na região na forma de planos
de contingência”, revela Cesano.

Estudo da Coppe/UFRJ indica
que as chuvas no Nordeste ten-
dem a diminuir entre 2 e 2,5
mm/dia até 2100, causando per-
das agrícolas em todos os Esta-
dos da região. O déficit hídrico
reduziria em 25% a capacidade
de pastoreio de bovinos de corte,
o que poderá forçar o retrocesso
à pecuária de baixo rendimento.
A vazão dos rios, diz a pesquisa,
diminuiria em média até 90% en-
tre 2070 e 2100. “É preciso correr,
ir mais rápido que os impactos
do clima”, conclui Cesano.
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A sertaneja Lindinalva Martins e o pedreiro Eduardo Cavalcanti: oito dias para cavar o buraco e mais cinco para construir artesanalmente a cisterna

bilidade dos moradores. Apesar
dos avanços, dizem os especialis-
tas, permanece uma polêmica: a
questão-chave é promover a convi-
vência adequada com áreas de ris-
co ou impedir a ocupação desor-
denada e retirar a população?

“A maior catástrofe natural do
país, ocorrida em Friburgo e arre-
dores, não pode ser tratada como
algo normal de um verão chuvo-
s o”, afirma Sarah Cartagena, coor-
denadora do Centro Universitário
de Estudos e Pesquisas sobre De-
sastres, em Santa Catarina. “Nin -
guém estava preparado para o
pior ”, lamenta a pesquisadora. Ela
informa que apenas 2 mil dos mais
de 5 mil municípios brasileiros
têm sistemas de defesa civil, con-
forme obriga a nova legislação — e
a maioria dos que foram criados
existe apenas no papel.

A questão-chave é
promover a convivência
adequada com áreas de
risco ou impedir a
ocupação desordenada?

Devido à demora do processo
burocrático, recursos federais de
socorro chegam muitas vezes
após as ações de resposta aos de-
sastres e acabam não utilizados.
O governo está agora criando
um sistema informatizado para
o registro de desastres e repasse
de verba, previsto para ser ini-
cialmente testado no Rio de Ja-
neiro e Minas Gerais.

“Estamos no limite da desgo-
v e r n a n ç a”, lamenta a deputada
estadual Aspásia Camargo (PV-
RJ), ao criticar a inércia para os
casos de acidentes naturais e os
problemas que atrasam as obras
preventivas e de recuperação da
área atingida em Friburgo e mu-
nicípios vizinhos. “Existe solu-
ção técnica, mas falta vontade
p o l í t i c a”, diz o engenheiro Adac-
to Ottoni, do Crea-RJ, autor dos
relatórios de inspeção sobre a
catástrofe na Região Serrana
com recomendações que até ho-
je não foram cumpridas. “Draga -
gens isoladas, sem a execução de
obras estruturantes permanen-
tes, não resolvem o problema”,
adverte o engenheiro.

“A situação é preocupante e
serve de exemplo para os países
vizinhos”, enfatiza Rubem Tope-
te, diretor do Fundo de Desastres
Naturais do México, durante visi-
ta de campo aos povoados de Fri-
burgo. Ao seu lado, Sandra Am-
lang, coordenadora da campa-
nha da ONU “Desenvolvendo Ci-
dades Resilientes”, observa os es-
combros à beira do rio no distri-
to Córrego Dantas, onde 70% dos
moradores perderam suas casas.
Até o momento nenhuma mora-
dia em ruína foi demolida em ra-
zão de medidas judiciais contra o
processo de indenização e relo-
cação dos moradores pelo gover-
no. Planeja-se construir na área
um parque fluvial — obra embar-
gada devido ao risco de provocar
ainda mais assoreamento e pre-
judicar vilarejos rio abaixo em
caso de nova enxurrada.

liência está relacionada “ao grau
de organização social capaz de
aprender com desastres passa-
dos e se proteger contra riscos fu-
turos”, define a International
Strategy for Disaster Reduction.
A organização contabiliza mais
de 200 milhões de habitantes
afetados por ano no mundo.

Os esforços incluem identifi-
cação e gestão de risco, educa-
ção, medidas preventivas e re-
construção após desastres. Se
por um lado o conceito de resi-
liência embute o aspecto negati-
vo de resistir a catástrofes e su-
perar adversidades, por outro se
abre uma janela de oportunida-
des a partir da aprendizagem e
das mudanças.

A resiliência vai além da supe-
ração de acidentes naturais. In-
clui, por exemplo, a adaptação a
crises alimentares e a busca por
soluções econômicas e sociais na

convivência com a floresta sem
destruí-la. A terminologia ganha
força nos países de economia
emergente que almejam aliar au-
mento do PIB e crescimento po-
pulacional com a conservação
dos recursos naturais. Segundo a
ONU, gerenciar desastres não é
apenas uma questão humanitá-
ria e assistencialista, mas de de-
senvolvimento sustentável.

Para Thaís Corral, idealizado-
ra da expedição de especialistas
em desastres a Friburgo e coor-
denadora da REDEH, “a resiliên-
cia vai além de simplesmente
conviver com o perigo de catás-
trofes; passa a ser um novo cam-
po para a criatividade e o em-
preendedorismo, um espaço de
trabalho para que as coisas
aconteçam diferente”. Ela com-
pleta: “a maior parte dos desa-
fios ambientais do século XXI
não é técnica, mas adaptativa”.
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