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Resiliência da infraestrutura de água: exemplos de 
barragens, estações de tratamento de águas residuais e 
sistemas de abastecimento de água e saneamento 

Os sistemas de água são um tipo especial de sistema de infraestrutura porque 
desempenham um papel duplo: eles fornecem serviços de água ao mesmo tempo que 
reduzem os riscos para outros serviços de riscos naturais, como inundações e secas. 
Este relatório visa informar os gestores de sistemas de água sobre a importância e 
medidas para construir a resiliência da prestação de serviços de água para riscos 
naturais e riscos climáticos, assegurando que os sistemas de água possam salvaguardar 
a prestação de serviços reduzindo sua exposição aos riscos associados a desastres 
naturais. 
 

Ao escolher as medidas de resiliência, os gestores de sistemas de água devem 
considerar os seis princípios a seguir e incorporar o conceito de tomada de decisão sob 
profunda incerteza: 1) conhecer o sistema através de análise de rede e avaliação de 
criticidade; 2) melhorar a manutenção para reduzir a vulnerabilidade e melhorar a 
resiliência; 3) envolvendo usuários para gerenciamento de demanda ativa; 4) trabalhar 
com a natureza para gerenciar e responder aos riscos; 5) desenvolvimento e melhoria 
do gerenciamento de contingências; e 6) aplicar a inovação, quando apropriado. Além 
disso, como os sistemas hídricos reduzem os riscos associados a certos riscos naturais 
a outros serviços como energia, transporte e água, esses serviços de salvaguardas 
devem ser considerados quando se trata de investimentos em resiliência em sistemas 
de água. Este documento foi preparado como material de referência para o relatório 
Lifelines sobre resiliência de infraestrutura. 



FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/31911/Water-Infrastructure-
Resilience-Examples-of-Dams-Wastewater-Treatment-Plants-and-Water-Supply-and-Sanitation-
Systems.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
Defesa Civil de Patos de Minas e membros do Comitê 
Cidade Resiliente realizam visita técnica à empresa 
Mosaic Fertilizantes e Yara Brasil Fertilizantes  
 
Durante o mês de junho, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de 

Patos de Minas (COMPDEC), por meio do Comitê Cidade Resiliente (CCR), realizou 

uma visita técnica à empresa Mosaic Fertilizantes, antiga Fosfértil, na região da 

Rocinha em Patos de Minas, e Yara Brasil Fertilizantes, antiga Galvani, no município de 

Lagamar. A visita faz parte das ações preventivas desencadeadas nos municípios da 

região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro para a Campanha Mundial das Nações 

Unidas e da Estratégia Internacional para Redução dos Riscos de Desastres (UNISDR). 

Esse trabalho, intitulado "Construindo Cidades Resilientes, Minha Cidade está se 

Preparando", tem o papel de fiscalizar e identificar possíveis riscos e ameaças 

(objetivando reduzir os riscos de desastres na região), principalmente aqueles 

decorrentes do funcionamento de barragens nesses locais, cadastradas na Fundação 

Estadual do Meio Ambiente – FEAM. 

 

De acordo com o Coordenador do Centro Integrado de Comando e Controle Regional 

(CICCR) e Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Patos de Minas, 2º 

tenente BM Fernandes, por meio do apoio do estado, da união, dos municípios, de 

universidades e da sociedade civil organizada, no contexto da busca de uma cultura de 

resiliência a desastres, é realizada uma coleta de dados nas empresas da região. 

"Estamos conhecendo melhor as estruturas das empresas, seu funcionamento quanto 

à preparação para desastres, os riscos potenciais principalmente quando relacionados 

às barragens de rejeito", ressaltou.  

 

Foi constatado que as empresas possuem um Plano de Ação de Emergências para 

Barragens (PAEBM) o qual já foi devidamente protocolado na Defesa Civil em Patos de 

Minas bem como no 12º Batalhão de Bombeiros Militar. Esse plano estabelece 

medidas em caso de rompimento de barragem, bem como um Plano de Segurança de 

Barragens (PSB). Também foram apresentados ao Comitê Cidade Resiliente os 

responsáveis pelo PAEBM de cada empresa. 

 

Ainda segundo Fernandes, os membros do comitê visitaram duas barragens no 

empreendimento em Lagamar e três barragens no empreendimento na região da 

Rocinha em Patos de Minas, sendo que foi apresentada a documentação pertinente à 

declaração de estabilidade das mesmas. No caso da empresa Yara Brasil Fertilizantes, 



foi informado pelos gestores locais que a empresa se encontra em um processo de 

Plano de Fechamento de Mina, o que deve ocorrer até o ano de 2025, devido ao 

exaurimento do minério na região de Lagamar, e que a área das barragens será 

totalmente reflorestada. 

 

O processo de construção do maciço da barragem de rejeito informado pela empresa é 

pelo método de alteamento jusante, diferente do método utilizado na construção das 

barragens de Mariana e Brumadinho (alteamento pelo método a montante). Conforme 

informado pela empresa, no Plano de Ação de Emergência para Barragens de 

Mineração da empresa (PAEBM), dez moradores já foram cadastrados na área de 10 

km em linha reta, na chamada Zona de Autossalvamento. Além disso, foi informado 

que a empresa está preparando treinamentos e simulados com todas as orientações e 

indicações de como atuar num caso de rompimento. Esses treinamentos devem 

ocorrer no mês de agosto, sob a supervisão da Defesa Civil e de membros do Comitê 

Cidade Resiliente. 

 

Ainda de acordo com as empresas, o monitoramento das barragens é feito também 

por intermédio de instrumentos (piezômetros) que são monitorados e inspecionados 

regularmente. Essa atividade é realizada por equipes especializadas que vão a campo 

observar as estruturas. Os atestados de estabilidade das barragens estão atualizados 

semestralmente, informando aos órgãos competentes de fiscalização por auditorias 

setoriais independentes.  

 

Segundo Fernandes, de acordo com a destinação do uso da barragem, existe um órgão 

que fiscaliza a estrutura. No caso de captação de água para consumo humano, animal 

ou agricultura, a responsabilidade é da Agência Nacional de Águas (ANA). As estruturas 

para o descarte de minério ficam a cargo da Agência Nacional de Mineração. Já as 

estruturas usadas para a produção de energia elétrica ficam subordinadas à Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

 

Por fim, foi informado pelo tenente João Fernandes que não foi diagnosticado 

qualquer risco iminente de rompimento das barragens durante a visita técnica. De 

acordo com as empresas Mosaic e Yara Brasil Fertilizantes, os procedimentos de 

segurança para evitar desastres estão sendo feitos regularmente e fiscalizados pelos 

órgãos competentes, nos municípios de Patos de Minas e Lagamar. 

 

De acordo com Fernandes, outras visitas técnicas serão realizadas pelos membros do 

Comitê Cidade Resiliente na região do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro a fim de que 

toda a população esteja informada sobre os riscos e ameaças na região.  

  
FONTE:http://www.patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=8664 

 



 

Japão: Livro Branco na gestão de desastres 2018 
 

O Livro Branco sobre Gestão de Desastres 2018 tem uma característica especial com 
um título de "Ameaças de Perigos Meteorológicos - Concentrando-se na Chuva 
Torrencial de Kyushu do Norte", que cobre perdas e danos causados pela Chuva 
Torrencial Norte de Kyushu em julho de 2017, respostas do governo, colaboração com 
voluntários e organizações sem fins lucrativos e desafios futuros. 
 
Este documento descreve as iniciativas para medidas de gestão de risco de desastre 
pelo governo no ano fiscal de 2017, incluindo: 
-Revisão do Plano Básico de Gestão de Desastres referente às respostas às questões do 
terremoto de Kumamoto (2016) e do tufão nº 10 em 2016 (abril de 2017); 
-Melhoria de procedimentos para designação de desastres extremamente graves 
(dezembro de 2017); 
- Revisão abrangente da “Política de Operações de Emergência em Desastres de 
Terremoto e Tsunami em Larga Escala” de acordo com as lições aprendidas do Grande 
Terremoto do Leste do Japão e do Terremoto de Kumamoto (dezembro de 2017); 
-Decisão das respostas do governo com relação ao anúncio da “Nankai Trough 
Earthquake Information” quando ocorrem fenômenos anômalos ou a possibilidade 
relativamente alta de terremotos é avaliada ao longo da Nankai Trough (setembro de 
2017); e 

-Relatório sobre a “Abordagem Básica para Evacuação em Larga Escala e Ampla de 

Inundações de Inundações de Tempestade”, que discutiu o modo de evacuação de 

enchentes e inundações em três grandes áreas metropolitanas (por exemplo, área 

metropolitana de Tóquio) (março de 2018). 

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/pdf/H30_hakusho_english.pdf  

 

EUA: Comunicar risco de inundação 

Milhões de americanos enfrentam um risco crescente de inundações. De acordo com a 

NASA, 2018 e 2019 trouxeram recorde de precipitação, com os Estados Unidos 

registrando a maior quantidade de chuvas em um período de 12 meses, nos 124 anos 

em que os registros foram mantidos. No início deste ano, as bacias do norte 

experimentaram chuva e neve até 200% acima do normal, criando uma temporada de 

inundações na primavera que colocou 200 milhões de pessoas em risco em 25 estados. 

À medida que a temporada de furacões de 2019 começa, há uma chance de 30% de 

atividade de furacões acima do normal no Atlântico, com 5-8 furacões esperados 

(ventos de 74+ milhas por hora). 



 

Flood risk is increasing for Americans. 

Os cientistas têm uma profunda compreensão dos riscos potenciais das inundações, e 
continuam a conduzir pesquisas e executar modelos para compreendê-los ainda mais, 
mas com muita frequência esse risco não é efetivamente comunicado às pessoas que 
precisam compreendê-lo mais. Para os residentes costeiros e internos, conhecer e 
compreender o risco de inundação é imperativo para proteger sua propriedade. Sem 
esse conhecimento, as pessoas expostas a inundações perigosas têm de ser 
subestimadas e despreparadas para desastres. 
 
Como o risco de inundação é comunicado determina como ele é recebido; sem uma 
comunicação eficaz, os indivíduos não podem compreender totalmente o risco e, 
como esse risco não é adequadamente entendido, não é possível tomar medidas 
adequadas. 
 
Cientistas, autoridades eleitas e especialistas em comunicação reuniram-se em um dos 
Diálogos Digitais do Wharton Risk Center para explorar como o risco de inundação 
pode ser comunicado de maneira mais eficaz. Suas ideias se concentram em como 
melhorar a compreensão do público em geral sobre o risco e, assim, capacitar os 
proprietários e municípios a se prepararem melhor para os desastres relacionados a 
enchentes. 
 
Entendendo o risco 
 

A comunicação de risco, especialmente a mudança de risco, é um desafio. No entanto, 

foi demonstrado que o risco é melhor compreendido quando a comunicação é simples, 

tangível, relevante e pessoal. O risco deve ser comunicado de uma forma que não seja 

apenas clara e quantificável, mas que leve as pessoas a reconhecerem como  poderiam 

ser pessoalmente afetadas. 

 

Likelihood of experiencing a flood, communicated over a short period of time. 

Muitas mudanças ambientais acontecem em um grande período de tempo. Na 
comunidade científica, as projeções de aumento do nível do mar costumam usar o ano 



de 2100 como referência. No entanto, essa projeção distante pode não ser tangível 
para as pessoas. Os especialistas concordam que o risco é melhor comunicado dentro 
de um período de tempo mais curto, por exemplo, a probabilidade de sofrer uma 
inundação ao longo da vida de uma hipoteca. Isso torna o prazo mais curto e o 
impacto mais pessoal. 
 
Mais especificamente, os testes internos mostraram que os proprietários de imóveis 
estão mais preocupados com o risco de inundação quando comunicados dentro de um 
período de 15 anos e identificam o impacto monetário do dano causado pelas 
inundações. Além disso, a maioria dos proprietários está mais preocupada com o 
cenário de risco mais provável do que com o pior cenário possível. Fornecer a 
gravidade do risco, como "alto risco" ou "risco médio", também é otimamente eficaz, 
pois ajuda a fornecer contexto. 
 

Os mapas da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências (FEMA) atualmente 

transmitem risco por meio de zonas amplas, todas com risco equivalente. Oferecer 

projeções de riscos detalhadas específicas da propriedade seria uma mudança drástica 

em relação ao padrão atual, mas aumentaria consideravelmente a compreensão do 

risco entre os proprietários de imóveis. 

Probabilidade e impacto 
 
Embora a FEMA tenha tradicionalmente transmitido riscos em termos de 
probabilidade - como odds de 100 ou 500 nas designações de zona de inundação da 
FEMA - testes internos mostram que é mais eficaz comunicar probabilidade em termos 
de uma chance percentual dentro de um período de tempo específico, como 48% de 
chance de inundação este ano. 
 
Se o impacto dos eventos relacionados a enchentes puder ser comunicado 
adequadamente, melhorará bastante a forma como as pessoas respondem e se 
preparam diante do risco. Em uma pesquisa conduzida pela Universidade de Chicago, 
os entrevistados responderam melhor às informações de impacto sobre uma 
inundação potencial (por exemplo, danos monetários potenciais que uma inundação 
poderia causar à sua residência) do que a informações de probabilidade ou a 
probabilidade de uma inundação potencial. 
 
Como o risco de inundação está mudando - devido à elevação do nível do mar e ao 
aquecimento da superfície do mar e às temperaturas atmosféricas -, é importante criar 
uma imagem realista de como um futuro evento de enchente poderia se parecer. 
Ilustrar o “pior cenário” com base em eventos passados não refletirá com precisão o 
que poderia acontecer agora ou no futuro. Entendendo que a próxima pior catástrofe 
será algo que ainda não foi experimentado, será mais adequado informar as pessoas e 
ajudar as comunidades a se prepararem. Sem uma compreensão realista de como seria 
um evento extremo de inundação, centenas de milhares de proprietários poderiam 
estar em risco, mas inconscientes. 
 



Por exemplo, em 2017, a tempestade do furacão Irma afetou mais de 133.000 casas 
em toda a Flórida, causando inundações e danos extensos. De acordo com os dados de 
maré na região, o nível relativo do mar na costa da Flórida subiu cerca de 7 polegadas 
desde 1970. A pesquisa descobriu que das casas afetadas, aproximadamente 57.000 
não teriam experimentado inundações com o nível do mar a partir de 1970, tornando-
se diretamente responsável o impacto sobre essas propriedades. A mesma pesquisa 
também descobriu que, se o furacão Irma atingisse o nível do mar previsto para 2050 
pelo Corpo de Engenheiros do Exército (USACE) - aproximadamente 15 polegadas 
acima dos níveis atuais - a tempestade afetaria mais 200.000 casas. Em outras 
palavras, um aumento de 1,26 metro nos níveis próximos do mar resultaria em um 
aumento de 150% no número de casas afetadas pela tempestade do furacão Irma. 

Maior conscientização 
 

Em Bangladesh, a resposta da população ao risco potencial de inundação mudou 

drasticamente nos últimos 50 anos. Durante o evento Bhola Cyclone, em 1970, a 

tempestade devastadora, estimada em 20-30 pés de altura, causou grandes 

inundações e matou mais de 300.000 pessoas. Sem saber que tipo de dano o ciclone 

poderia causar, o país não estava preparado. 

 

Successful risk communication and adaptation saves lives in Bangladesh. 

Nos últimos anos, Bangladesh sofreu uma grande transformação na forma como lida 
com a mitigação de inundações e se prepara para as tempestades, embarcando no 
Plano Delta do Bangladesh de 2100, em parceria com o governo da Holanda. Quando o 
ciclone Fani atingiu Bangladesh em abril de 2019, o país sofreu um número mínimo de 
mortes devido ao aumento da conscientização, compreensão e adaptação à enchente 
que está sendo implementada. Apesar de algumas baixas terem sido relatadas, cerca 
de 1,6 milhão de pessoas foram evacuadas com sucesso antes da chegada de Fani. Isso 
demonstra o benefício drástico que a compreensão do risco pode ter em uma 
comunidade. 
 
Esses achados são importantes porque mostram que o próximo “pior cenário” não 
pode ser quantificado por dados passados, apenas por projeções futuras. Essas 
informações permitem que compradores de casas, proprietários e comunidades 
compreendam seu verdadeiro risco. 
 



Ocorreram eventos catastróficos semelhantes nos Estados Unidos, com os furacões 
Katrina e Sandy, deixando em perigo cidades como Nova Orleans e Nova York. No 
entanto, essas cidades estão usando sua maior compreensão do risco para reconstruir 
mais forte, implementando novas estratégias para proteger melhor as pessoas e a 
propriedade no futuro. Esses esforços vão muito além de saber quando evacuar, com 
esforços de adaptação que cercam o conceito de “viver com água” que fortalece e 
protege as cidades. 
 
Comunicação efetiva 
 

Com os níveis do mar projetados para subir a taxas sem precedentes nos próximos 20 

anos, e tanto os ciclones tropicais quanto os furacões de categoria 4 e 5 devem 

aumentar em frequência e força, é mais importante do que nunca que as pessoas 

compreendam adequadamente seu risco de inundação. A comunicação que descreve 

esse risco crescente de maneira simples, tangível, relevante e pessoal pode alcançar os 

públicos mais importantes. 

As pessoas tendem a ser aversas à noção de risco, mas quando entendem qual será o 

impacto potencial, especialmente em um nível pessoal, é mais provável que elas ajam. 

Se o risco puder ser efetivamente comunicado, os residentes e as comunidades serão 

receptivos o suficiente para conscientizar e tomar medidas que salvem vidas e 

propriedades. 

FONTE:https://firststreet.org/updates/communicating-flood-risk/ 

 

EUA: Rios subindo: hidrovias urbanas catalisam a 

resiliência 

De David Kaner 
 
"Os rios devem ter sido os guias que conduziram os passos dos primeiros viajantes", 
ponderou Henry David Thoreau em A Week on the Concord and Merrimack Rivers. 
“Eles são a atração constante, quando fluem às nossas portas, para empreendimentos 
e aventuras distantes.” 
 
170 anos depois de essas palavras terem sido escritas, nossos canais foram feitos e 
refeitos várias vezes - mas eles continuam sendo uma atração constante. De motores 
de indústria a centros de recreação, algumas áreas urbanas viram uma transformação 
dramática ao longo de suas costas. Em outros, o reavivamento continua sendo um 
trabalho em progresso. Em todo o mundo, as cidades estão perguntando como seus 
rios - como habitats críticos, espaços sociais, centros comerciais e corredores de 
transporte - podem atuar como canais para uma maior resiliência. 



 

Uma resposta recente a essa pergunta pode ser encontrada em Washington, DC 

Resilience Strategy, lançado em 29 de abril. Observando o progresso reconhecido 

internacionalmente pelo Distrito de Colúmbia na restauração ambiental e na 

regeneração de margens, a Estratégia prevê um aumento contínuo no número de 

pessoas que vivem, trabalham e brincam ao longo dos rios Potomac e Anacostia. 

No entanto, também é franco sobre os desafios no litoral da cidade. O 
redesenvolvimento pode levar ao deslocamento. Muitas comunidades, que já 
enfrentam desigualdades significativas, são pressionadas por novos investimentos. Ao 
mesmo tempo, com 40,8 polegadas de aumento do nível do mar previsto para 2080 e 
um aumento esperado na severidade e frequência das tempestades tropicais, os 
bairros à beira-mar enfrentam um risco crescente de inundações graves. 
 
Para responder a esses problemas críticos, a equipe de resiliência da DC foi 
amplamente inspecionada durante o desenvolvimento da Estratégia de resiliência do 
distrito. Eles reuniram uma coorte de especialistas voluntários e grupos comunitários, 
que exploraram estratégias anti-deslocamento, examinaram as melhores práticas em 
infra-estrutura multi-benefícios e catalogaram os pontos de acesso público ao longo do 
rio. Eles também co-organizaram uma conferência, “Equidade, Resiliência e o Corredor 
do Rio Anacostia”, reunindo moradores, empresas e outras partes interessadas, bem 
como representantes da 100RC Network Cities Atlanta e San Francisco, para considerar 
maneiras de garantir e melhorar o futuro da área. 
 
Os insights gerados por esses esforços formam a base da área de foco "Rios 
resilientes" da estratégia, que repensa a relação da cidade com seus cursos de água 
por meio de esforços integrados baseados em locais. Por meio do engajamento 
inclusivo, a DC desenhará investimentos de capital que tratem da mudança climática 
ao mesmo tempo em que reforça os serviços e comodidades da comunidade, 
especialmente para as comunidades vulneráveis à beira-mar. Ao mesmo tempo, 
investirá proativamente em estratégias anti-deslocamento, planejando o 
desenvolvimento com a equidade em mente. 
 
Rios resilientes começarão com dois locais pilotos. Em um deles, a cidade testará 
melhorias de capital, como parques projetados para capturar e tratar águas pluviais, 
seguindo as melhores práticas de Nova Orleans, Holanda e outros lugares. No segundo, 
apoiará um processo liderado pela comunidade para alinhar os investimentos em 
alguns dos bairros mais historicamente desinvestidos e propensos a enchentes da 
cidade, traçando um caminho justo para uma maior preparação climática. 
FONTE:http://www.100resilientcities.org/rivers-rising-urban-waterways-catalyze-resilience/  

 

 

 



 

Canadá: Ontário ajuda a proteger comunidades de 

desastres 

Novo programa piloto ajudará a construir infraestrutura que possa resistir a condições 
climáticas extremas 
 
BRACEBRIDGE - O governo de Ontário está colocando as pessoas em primeiro lugar 
garantindo que as comunidades de toda a província estejam protegidas de danos 
futuros causados pelo clima extremo ao financiar um novo programa piloto. 
 
O programa Municipal de Assistência à Recuperação de Desastres (MDRA) fornece 
assistência financeira às comunidades elegíveis que enfrentam extraordinárias 
respostas de emergência e custos de reparação após um desastre natural. 
 
"Nesta primavera, vimos o efeito devastador das inundações em muitas comunidades 
do Ontário", disse Steve Clark, Ministro de Assuntos Municipais e Habitação. 
"Queremos ajudar os municípios a reconstruir melhor - para inundar estradas 
danificadas, pontes e outras infraestruturas com um padrão mais elevado, para que 
possam suportar melhor as condições meteorológicas extremas e sabemos que alguns 
municípios têm recursos financeiros limitados para melhorar a infraestrutura local. 
reconstruir a mesma estrada desbotada ou ponte novamente e novamente, as 
comunidades vão economizar dinheiro a longo prazo ". 
 
Como parte de um projeto piloto de US $ 1 milhão, a província fornecerá aos 
municípios que se qualificam para o financiamento do MDRA até 15% acima do custo 
estimado de reconstrução da infraestrutura pública danificada para torná-la mais 
resiliente ao clima extremo. Exemplos podem incluir o aumento de estradas para 
fornecer melhor escoamento superficial da água, melhorar as colunas ou os alicerces 
das pontes, ou aumentar o tamanho das valas e capturar bacias para aumentar sua 
capacidade de retenção de água. As comunidades que foram afetadas pelas 
inundações na primavera ocorridas após 1º de março de 2019 são elegíveis para o 
financiamento ampliado sob o piloto. 
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possam suportar melhor as condições meteorológicas extremas e sabemos que alguns 
municípios têm recursos financeiros limitados para melhorar a infraestrutura local. 
reconstruir a mesma estrada desbotada ou ponte novamente e novamente, as 
comunidades vão economizar dinheiro a longo prazo ". 
 
Como parte de um projeto piloto de US $ 1 milhão, a província fornecerá aos 
municípios que se qualificam para o financiamento do MDRA até 15% acima do custo 
estimado de reconstrução da infraestrutura pública danificada para torná-la mais 
resiliente ao clima extremo. Exemplos podem incluir o aumento de estradas para 
fornecer melhor escoamento superficial da água, melhorar as colunas ou os alicerces 
das pontes, ou aumentar o tamanho das valas e capturar bacias para aumentar sua 
capacidade de retenção de água. As comunidades que foram afetadas pelas 
inundações na primavera ocorridas após 1º de março de 2019 são elegíveis para o 
financiamento ampliado sob o piloto. 
Investimentos que ajudem a reduzir o risco de danos repetidos devido a condições 
meteorológicas extremas podem salvar os municípios, as pequenas empresas e os 
proprietários de imóveis em tempo e dinheiro, além de manter os moradores mais 
seguros quando ocorrerem desastres. 
 
"Tendo em conta que tivemos inundações de 'dois séculos' em alguns anos, estou 
contente que vamos apoiar os municípios a redesenhar e reconstruir a infra-estrutura 
municipal essencial para que ela seja mais capaz de resistir a futuras inundações", 
disse. Norm Miller, membro do Parlamento Provincial para Parry Sound-Muskoka. "O 
Plano Ambiental Made in Ontario do nosso governo apóia a atualização das políticas 
governamentais para melhorar a resiliência climática. Isso é algo que nossos prefeitos 
locais e eu levantamos com o Ministro há algumas semanas e o Ministro Clark agiu 
rapidamente para fazer essas mudanças para ajudar as comunidades que sofreu 
inundação na primavera ". 
 

"A cidade de Bracebridge aplaude o governo provincial por esta iniciativa para ajudar 
os municípios a se recuperarem de eventos climáticos extremos, como as enchentes 
que atingiram Bracebridge e a região de Muskoka nesta primavera", disse o prefeito de 
Bracebridge, Graydon Smith. "A oportunidade de melhorar a qualidade da 
infraestrutura municipal impactada por uma inundação ou outro evento climático 
significativo economiza tempo e dinheiro e permite que os municípios gerenciem 
melhor suas finanças a longo prazo". 
FONTE:https://news.ontario.ca/mma/en/2019/06/ontario-helping-protect-communities-from-
disasters.html 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          REDE DE CIDADES RESILIENTES DE LINGUA PORTUGUESA 

          http://www.cidadesresilientes.net/ 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    

 

 

 


