Análise da Avaliação dos Índices de Riscos Climáticos de Salvador

Introdução:
Esta análise foi elaborada coletivamente por integrantes de organizações da
sociedade civil, ativistas socioambientais, professores universitários, consultores da
área ambiental e cidadãs e cidadãos da cidade de Salvador interessados na pauta
ambiental. Ela é fruto das discussões que ocorreram em reunião virtual, realizada no
dia 20/05/2020, organizada pelo Canteiros Coletivo em parceria com o Gambá, no
âmbito da articulação Convergência pelo Clima. Nesta ocasião, foram apresentados os
resultados das leituras e análises técnicas cuidadosas da Avaliação dos Índices de
Riscos Climáticos de Salvador, disponibilizada pelo consórcio contratado pela
prefeitura de Salvador (06/05/2020), cujo objetivo acreditamos ser o de embasar a
gestão municipal da capital baiana no processo de elaboração do Plano de Mitigação e
Adaptação às Mudanças Climáticas - PMAMC de Salvador.
Vale ressaltar a importante iniciativa da prefeitura de investir na elaboração de um
Plano como este, tendo em vista a emergência climática que o mundo vive, afinal, a
nossa região não está fora desse contexto. Também se observa o esforço da
prefeitura em contratar, via edital, uma equipe com potencial de realizar esta tarefa.
Contudo, consideramos ser fundamental a partilha do processo de elaboração do
PMAMC com integrantes da sociedade civil e das universidades locais, pois há
certamente importantes atores da cidade com vasto conhecimento e larga experiência
técnica relacionados a especificidades regionais e locais, e também com acesso e
conhecimento de variadas fontes de pesquisa e dados indispensáveis para uma
reflexão mais profunda sobre ações de mitigação e adaptação de problemas
originários de mudanças climáticas no contexto específico da região em que se
localiza nosso município.
Sendo o PMAMC um instrumento de planejamento de políticas públicas, ainda se
percebe a falta de respostas às perguntas: Planejar para quê e para quem? A
adaptação e mitigação das mudanças climáticas será voltada à sociedade como um
todo, sem se considerar impactos causados em populações em situação de
vulnerabilidade social, ou vai caminhar na intenção de nivelar condições de
enfrentamento às perturbações climáticas, levando-se em consideração os diferentes
contextos sociais da cidade? É necessário que o plano busque sanar o desequilíbrio
de investimentos públicos, fator historicamente determinante no aprofundamento da
desigualdade da cidade de Salvador.
Mesmo na etapa da construção de um diagnóstico e prognóstico, seria pertinente a
prefeitura sinalizar à sociedade civil quais as fontes prováveis de recurso para sua
implementação. Isso perpassa, inclusive, pela participação do Governo do Estado no
processo, que acredita-se ser também parceiro na busca de fontes de financiamento e
na sua execução Mas essa aproximação é necessária para além da busca de recursos
para execução, já que as questões ambientais não são estanques tais e quais os
limites geopolíticos, sendo necessário o envolvimento de diferentes instâncias políticas
administrativas para que o Plano seja considerado em todas as medidas que
efetivamente possam ter impacto no clima da capital baiana e Região Metropolitana.

Principais pontos levantados:
Dentre as questões mais destacadas entre os estudiosos consultados nesta análise,
está a necessidade de um esclarecimento sobre a base de dados utilizada para a
elaboração dos mapas apresentados no documento. Ficou evidente, por exemplo, que
o uso referencial de setores censitários para coleta de informações é inadequado por
conta de suas características socioespaciais heterogêneas e baseadas em médias de
dados, dificultando o alcance do detalhamento ideal para se desenhar as medidas de
mitigação necessárias em âmbito local. Este fato está exemplificado nos mapas de
hotspots de inundação e ondas de calor, cuja configuração apresenta áreas mais
elevadas da cidade como sujeitas à inundação, e áreas menos adensadas e mais
arborizadas como mais vulneráveis às ondas de calor do que locais atualmente
adensados. As ocorrências aqui descritas estão detalhadas nos dois pareceres
técnicos específicos que integram esta análise.
Ter como base dados coletados no ano de 2010 compromete o plano, pois traça o
retrato de uma Salvador do passado, e não atual. Quando essa base é utilizada para
traçar projeções para os anos de 2030, 2050 e 2100, o resultado torna-se ainda mais
distante das necessidades futuras, pois desconsidera as projeções de crescimento
populacional, adensamento e expansão urbana, que certamente terão forte
interferência no índice de risco que se tenta aferir. Rotineiramente, usa-se projeções
de crescimento populacional para traçar políticas públicas como essa, ou até mesmo
intervenções estruturais urbanas. Portanto, acredita-se que o mesmo poderia ter sido
feito no caso do documento apresentado pela consorciada. Documentos de
planejamento urbano municipais como PDDU, LOUOS e Planmob também poderiam
servir para balizar projeções de expansão e adensamento urbano, e aparentemente
não foram utilizados. Sem essas projeções, qualquer aplicação de modelo
meteorológico fica prejudicada, conseguindo-se aferir no máximo como a Salvador de
2010 reagiria a um cenário climático projetado para o futuro. Considera-se, portanto,
inviável manter esses dados invariáveis.
Os colaboradores desta avaliação estão cientes da ausência de dados atualizados
mais robustos para se fazer a previsão de danos climáticos que possam de fato
contribuir com a elaboração de um Plano bastante adequado à realidade de Salvador.
No entanto, sabe-se da existência de estudos de diferentes órgãos municipais e
estaduais, além de alguns elencados nos documentos de análise anexos, que
poderiam complementar o trabalho. A metodologia para a definição dos índices de
risco em princípio mostra-se adequada, no entanto exige melhor calibragem, conforme
detalhado no corpo dos trabalhos anexos. A escolha do cenário extremo de
concentração (RCP 8.5) também parece acertada, mas questiona-se a ausência da
previsão de cenários intermediários e um downscaling mais cuidadoso. Ou seja, as
variáveis climáticas utilizadas possuem abrangência de escala do globo, sendo
necessário associá-las à variáveis locais na análise dos riscos na malha intraurbana
de uma cidade.
Conclusão geral:
Muitas dúvidas foram evidenciadas entre os participantes da reunião de 20/05/2020, a
qual permitiu a produção das análises e orientações aqui compiladas. Diante do
exposto, há necessidade de que a consorciada responsável pela elaboração do
documento Avaliação dos Índices de Riscos Climáticos de Salvador providencie

uma revisão minuciosa do conteúdo apresentado, considerando-se a importância de
esclarecer os pontos especificados e de responder aos questionamentos levantados.
Além de apresentar uma defasagem devido à utilização de dados socioeconômicos do
setor censitário de 2010 do IBGE, o horizonte de até 80 anos futuros apresentados no
documento mantém fixo o índice populacional e, consequentemente, os cenários de
adensamento e expansão urbana, que sem dúvida terão grandes transformações.
Sendo assim, espera-se se invistam esforços para suprir ausências, rever escalas,
esclarecer com mais detalhes a metodologia aplicada, e corrigir desatualizações e
generalizações de dados essenciais para que se alcance um melhor diagnóstico e
prognóstico dos riscos climáticos presentes e prováveis de se intensificar na cidade de
Salvador.
Recomenda-se à prefeitura, como objetivo a médio e longo prazo, estruturar melhor os
setores especializados em gerar e atualizar tais dados de forma a alimentar e
disponibilizar constantemente estudos qualificados para o enfrentamento da
emergência climática no município. Quanto maior a consistência dos dados, mais
precisos serão os resultados alcançados nas previsões. Sem esses cuidados, os
objetivos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador podem ficar
seriamente comprometidos.
Por sua vez, a utilização do cenário extremo de RCP 8.5, embora recomendada pelo
IPCC e pela literatura, no contexto dessa análise acaba por traçar resultados que mais
prejudicam do que ajudam no enfrentamento local da crise climática. Isso porque a
utilização de bases de dados desatualizadas e da invariabilidade de indicadores
cruciais à mensuração de cenários futuros mesmo no cenário de concentração de
GEE mais pessimista, geram índices de risco subestimados. Como consequência, o
indicativo de redução de impactos, como se vê em relação aos alagamentos, por
exemplo, pode estagnar tanto o poder público quanto a sociedade civil nos esforços de
mitigação e adaptação aos riscos climáticos. s
Destaca-se também, conforme afirmado na reunião do dia 6 de maio pela equipe do
consórcio, que não foi contemplada na análise de riscos e ameaças, uma agenda
verde, fundamental para verificar as possíveis mudanças climáticas que podem ser
geradas com a supressão de vegetação dos remanescentes florestais de Mata
Atlântica nas áreas menos urbanizadas do território municipal. Necessário considerar
tanto os diversos segmentos da população como a biodiversidade local.
Considera-se, portanto, essencial que as dúvidas sejam sanadas para que se prossiga
com a elaboração do PMAMC, incluindo a intensificação da participação cidadã no
processo. Este, inclusive, é outro ponto importante a ser lembrado. O documento
apresentado pela consorciada não menciona as contribuições e a atuação das
Câmaras Temáticas do Painel Salvador de Mudanças Climáticas. Constatou-se ainda
o afastamento entre o trabalho até então efetivamente desenvolvido pelo consórcio e o
compromisso cogitado e aparentemente aceito, no momento do lançamento, da
participação da sociedade civil na elaboração do Plano.
Em essência, o plano de comunicação apresentado pela consorciada junto à prefeitura
em janeiro deste ano não foi colocado em prática. Essa questão ficou evidente na
reunião virtual realizada em 6 de maio com objetivo de obter dos participantes a
validação de cada lâmina da Avaliação dos Índices de Riscos Climáticos de
Salvador, documento apresentado duas horas antes da referida reunião. Há um

questionamento também sobre a falta de referência ao 2º Inventário de Gases de
Efeito Estufa, primeiro documento do processo de elaboração do PMAMC.
É unânime a opinião daqueles que assinam esta análise de que a inconsistência de
variáveis apresentadas pela consorciada e a consequente previsão de diminuição de
alguns riscos climáticos em projeções futuras não permitem a validação do documento
Avaliação dos Índices de Riscos Climáticos de Salvador.
Espera-se que todos estes comentários e sugestões sejam compreendidos e
considerados como o real interesse em colaborar na elaboração do PMAMC, e
consequentemente na melhoria das condições ambientais e na qualidade de vida dos
cidadãos e cidadãs de Salvador e sua Região Metropolitana.
Sobre os anexos
Para detalhamento dos pontos até então destacados, assim como a visão mais
abrangente da ampla discussão realizada sobre o documento apresentado pela
consorciada, estão anexos a esta análise os documentos dos professores Lafayette
Dantas da Luz e Jussara Nery, Maria Lucia Carvalho e Tereza Moura Freire.
E para facilitar possíveis consultas, está sendo reencaminhada a 1* Carta Aberta da
Convergência pelo Clima com o documento “Urgências Identificadas para SSA e RMS”
(enviado em março deste ano), onde estão registradas importantes preocupações
sobre algumas localidades de SSA e sua região.
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LACAM - Tec (Laboratório de Conforto Ambiental e Tecnologia Sustentáveis
em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo) / UFBA

A análise aqui apresentada integra as observações realizadas pelos seguintes
consultores parceiros:
Jussana Nery, arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia,
especialização em Controle do Ambiente em Arquitetura pela Universidade de Brasília
e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. É
professora da Universidade Federal da Bahia e integra o LACAM.
Lafayette Dantas da Luz, engenheiro civil, especialista em irrigação pela
Universidade de Santa Maria (RS), PhD em Engenharia Ambiental pela Cornell
University (EUA), professor do Departamento de Engenharia Ambiental da
Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Maria Lucia Carvalho, Doutora em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1999).Mestre em Arquitetura e Urbanismo
pela Universidade Federal da Bahia (1990) Graduada em Arquitetura e Urbanismo

pela Universidade Federal da Bahia (1965). Possui ainda especialização em
Planejamento Urbano e Regional (1972) e em Controle do Ambiente em Arquitetura
(1984). Professor Titular da Universidade Federal da Bahia (2000). Vice-Coordenadora
do LACAM - TEC.
Ronaldo Lyrio, geólogo e mestre em Geologia Costeira pelo Instituto de Geociências
da pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), e consultor na área de planejamento
territorial, regional e urbano ambiental com ênfase em geoprocessamento e
desenvolvimento socioambiental.
Severino Soares Agra Filho, engenheiro químico, doutor em Economia Aplicada ao
Meio Ambiente pela Unicamp (SP), é professor do Departamento de Engenharia
Ambiental da pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Tereza Moura Freire, arquiteta e urbanista pela Universidade Federal da Bahia
(UFBA) e mestre em Environmental Design and Engineering pela University of London,
é professora e pesquisadora na UFBA, com foco no tema Clima Urbano e
investigações sobre a inserção de climatologia e participação social em planos
diretores municipais e integra o LACAM-TEC.

Avaliação preliminar de documentos relativos ao PMAMC – Foco no Risco de
Inundação.
Contribuição de Lafayette Dantas da Luz
Professor do Departamento de Engenharia Ambiental da UFBA – lluz@ufba.br
(Versão 3)

Materiais acessados:
- AGENDA PMAMC, em PDF.
- AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES DO ÍNDICE DE RISCO CLIMÁTICO PARA
SALVADOR. Slides em PDF.
- DOC 1 – Relato de Lançamento do PMAMC de Salvador – Etapa de Elaboração.
Imaterra.
- Inventário de Emissão Atmosféricas do município de Salvador. Inventário das
Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) do município de Salvador. Prefeitura
Municipal do Salvador, Março 2020.
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Considerações:

1. SOBRE PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PMAMC:
Primeiramente, ao analisar os materiais disponibilizados deu para sentir falta de
qualquer referência a contribuições e atuação das Câmaras Temáticas do Painel
Salvador de MC. Em contato pessoal com alguns de seus Coordenadores, isso foi
confirmado.

Após, ao ler o relato do IMATERRA sobre o lançamento do PMAMC (DOC1) foi
identificado um afastamento entre o trabalho efetivamente desenvolvido pelo
Consórcio, até então, com o compromisso cogitado e aparentemente aceito, no
momento do lançamento, no que se refere à participação da sociedade civil organizada.
Em essência, o Plano de Comunicação apresentado pelos executores do PMAMC em
janeiro/2020, não foi realmente efetivado. Essa questão ficou evidente na reunião
virtual realizada com objetivo de “validação dos resultados”, quando os envolvidos se
mostraram desinformados devido à não liberação prévia de documentos para subsídio.
Recentemente, tomei conhecimento de email, assinado pelo sr. Felipe Magalhães pela
empresa Way Carbon e consórcio responsável pela elaboração do PMAMC, recebido por
via indireta. Foi sugerida reunião virtual para o dia 2 de junho, boa iniciativa, embora
tardia com relação ao andamento dos seus trabalhos.

2. SOBRE A METODOLOGIA GERAL PARA ESTIMATIVA DOS RISCOS:
A quantificação e mapeamento de RISCOS via indicadores e informações que permitam
uma composição entre os elementos usualmente denominados AMEAÇA, EXPOSIÇÃO e
VULNERABILIDADE, tem sido bastante praticada. No trabalho apresentado pelo
Consórcio, VULNERABIBILIDADE ainda se desdobra em SENSIBILIDADE e CAPACIDADE
ADAPTATIVA.
Em que pesem incertezas e limitações que possam existir nos dados e informações, e na
montagem dos índices a empregar nos cálculos dos Riscos, a abordagem empregada me
parece factível e eficiente se bem desenvolvida.
As incertezas e limitações mencionadas devem ser minimizadas ao máximo via:
(a) identificação de fatores causais mais relevantes no CONTEXTO estudado e para
os OBJETIVOS definidos;
(b) aquisição de dados e informações com a maior validade e confiabilidade
possível;
(c) a validade e confiabilidade referidas, passam por quantidade e qualidade dos
dados e informações sobre os fatores relevantes, logo pela sua
representatividade ESPACIAL, TEMPORAL e de ESCALA apropriadas;
(d) uma adequada compatibilização entre tais ESCALAS;
(e) em se tratando de uma COMPOSIÇÃO de indicadores, são empregados PESOS
aos mesmos a fim de compor a informação final de cada elemento que integrará
o RISCO; assim tais PESOS devem ser criteriosamente definidos a fim de
expressar relevância adequada dentre os indicadores e fatores.

3. SOBRE A BASE DE DADOS GERAIS UTILIZADA:
- Foi considerado cenário conservador do modelo climático regional Eta-HadGEM2-ES,
qual seja o cenário de concentração de GEE RCP 8.5, de maiores emissões de gases de

efeito estufa, o que poderia ser considerado positivo, por precaução. No entanto, em se
tratando de instrumento de planejamento, as incertezas envolvidas devem ser
consideradas e, assim, assumir uma FAIXA DE POSSIBILIDADES, com cenários
alternativos futuros. É usual se estabelecer uma FAIXA DE POSSIBILIDADES entre
cenários mais e menos drásticos com relação às Mudanças Climáticas, na forma de
CONDIÇÕES DE CONTORNO.
- A análise se baseia na população referente ao CENSO 2010, para fins de definição dos
fatores de Exposição e Vulnerabilidade. Lamentavelmente não temos a tempo a
atualização decenal prevista para 2020, já adiada. Porém, essa defasagem de 10 anos
deveria, na falta de censo atualizado, passar por ajuste com base em estimativas que o
próprio IBGE faz. Nos parece que esse ajuste não foi realizado. Isso se faz importante
pois no estudo “a Exposição é composta exclusivamente pela densidade populacional”,
conforme consta no Slide 15°, logo travestindo-se de grande importância na obtenção
de resultados mais confiáveis.
- A análise espacial dos riscos se baseia nos SETORES CENSITÁRIOS do IBGE. Por exemplo,
a EXPOSIÇÃO é definida pela DENSIDADE obtida pela divisão entre “Pessoas residentes”
e “Área do setor Censitário”. Para certas análises, o uso dos Setores Censitários pode
trazer resultados não muito apropriados ao objetivo que pretende. Farei referência a
isso em análises mais específicas adiante.
- Dados “fora do normal”, chamados “outliers”, foram removidos. Quais foram eles? O
que o IBGE diz sobre os mesmos? Seriam realmente irrealistas, ou refletem extremos
possíveis? A justificativa para sua retirada deve ser sempre esclarecida, justificada e
exemplificada.
- Foi dito que “à exceção das variáveis climáticas, todas as outras variáveis incluídas no
índice permanecem fixas ao longo dos horizontes temporais analisados” (Slide 10°). Não
nos parece minimamente razoável, não considerar o aumento da população e ocupação
da cidade nos horizontes futuros. Qualquer estudo de engenharia, e outros, voltado à
infraestrutura passa por procedimentos conhecidos de projeções futuras. O PDDU e
LOUOS consideram cenários futuros diferenciados quanto à ocupação e uso do solo,
inclusive com zoneamentos. Sem entrar no mérito do que é considerado nessas normas
legais e seus zoneamentos, o PMAMC deve estar em acordo e dialogar com as mesmas,
dentre outras que o afetem. Não é feita qualquer referência ao PDDU e outros Planos
ou normas.
- No 10º. Slide consta que “análises de risco climáticos são complexas...” e na
sequência é dito que “No caso desse estudo optou-se por uma abordagem
simplificada”. Considero um contrassenso, e inaceitável, que um problema complexo
seja tratado, já por princípio, de forma simplificada. Simplificações frequentemente
são necessárias em qualquer modelagem, estudo e análise, mas, no entanto, devem
ser feitas ponto a ponto, devidamente justificadas, após esgotadas possibilidades de
precisão, e tendo-se ideia a respeito do grau de incerteza que impõe sobre os
resultados a obter.

- No 10° Slide ainda é dito que há “ausência de informações sistematizadas ou em
formato adequado para inserção no cálculo” do risco, limitando-o. E ainda, que “essas
informações são essenciais (grifo nosso) para avaliação da vulnerabilidade e resiliência
associados aos sistemas econômicos, às obras engenharia e ao capital verde, entre
outras - ainda que todas sejam de extrema relevância no entendimento do risco climático
e na configuração do espaço urbano da cidade e benefício social de sua manutenção”.
Nos parece confuso o que aí é exposto. Entendemos que o sistema econômico, sim,
existe e pode ser afetado pelas MC. No entanto, as ”obras de engenharia” e “capital
verde” em nosso entendimento não são “sistemas” a serem impactados, mas sim que
são elementos da paisagem que devem ser considerados na análise das consequências
das MC, pois se referem à infraestrutura urbana e às condições que podem acentuar ou
atenuar situações adversas. Essas informações são viáveis de serem mapeadas e
computadas nos estudos, se submetidas a tratamento adequado, e devem ser
consideradas.

4. ANÁLISE ESPECÍFICA: RISCOS DE INUNDAÇÃO
Faremos uma avaliação mais focada na questão dos Riscos de INUNDAÇÃO. Porém esse
fenômeno se relaciona com elementos de outros Riscos mapeados pelo Consórcio, logo
faremos menções cruzadas entre os mesmos em algum momento.
- 17° Slide – Sensibilidade: renda, número de pessoas por domicílio, faixas etárias e grau
de impermeabilização são considerados. Nossa preocupação é quanto a situarem-se,
essas informações nos Setores Censitários do IBGE, o que não corresponde em grande
parte com áreas sujeitas a inundação, alagamentos e enxurradas. Essas ocorrências
exigem um refinamento de escala, associada à rede hidrográfica de Salvador.
Observamos certa consideração nesse sentido é feita parcialmente via o Índice
Morfométrico, inserido na Ameaça, a ser analisado adiante.
- 18° Slide – Capacidade de Adaptação: no que diz respeito à Infraestrutura, "Acesso a
saneamento" significa o quê? Salientamos que “saneamento básico”, pela Lei
11.445/2007, compreende os serviços de “abastecimento de água”, “esgotamento
sanitário”, manejo de águas pluviais”, ou drenagem urbana como empregado
tradicionalmente, e “resíduos sólidos”. Se ainda considerada a legislação do Estado da
Bahia (11.172/2008), acrescente-se ainda o “controle de vetores e reservatórios de
doenças”. Supus, então, referirem-se a saneamento como cobertura por redes do
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Pois não existindo cadastro da rede de
drenagem pluvial, a presença de rede de esgotos seria um “proxy”. Assim, "Presença de
bocas de lobo" é assumida a partir da existência de rede de esgotos (proxy). O sistema
de esgotamento pode ser tomado como proxy, realmente? Tal sistema cumpriria o papel
de drenagem pluvial de forma similar? Mesmo que se tome esse "proxy" como aceitável,
a questão da CAPACIDADE, bem como da MANUTENÇÃO, da infraestrutura é crucial,
isto é, se o SES consegue drenar adequadamente as águas pluviais ou não.
- 19° Slide – Síntese do cálculo da Vulnerabilidade: Além das questões acima,
perguntamos se o Índice Morfométrico (IM) não deveria compor a Sensibilidade ao invés

da Ameaça? Ou compor ambos? O IM é o que relacionaria os dados aqui considerados
com a sua posição espacial mais sujeita a inundações e alagamentos (ou enxurradas),
para além dos Setores Censitário do IBGE. No entanto nada foi indicado sobre a base
hidrográfica utilizada para tal.

- 21° Slide – Ameaça:
-- As Variáveis Climáticas são fundamentais, sendo no estudo realizado até agora os
ÚNICOS FATORES QUE VARIAM NOS CENÁRIOS FUTUROS. (A necessidade de variação
de outros fatores é pontuada por nós em outras partes dessa síntese). Com base nisso,
é necessária atenção sobre tais dados quanto à METODOLOGIA PARA DOWNSCALING a
partir do modelo climático regional, ou sobre qual a fonte da qual os mesmos derivam.
-- A variável R95p é referida como “Precipitação total anual dos dias em que a chuva
excedeu o percentil 95”. Esclarecer como se trata de TOTAL ANUAL, se a mesma é
referida a certo número de dias do ano. Também, se tal excedência se refere ao percentil
95%, esclarecer sobre qual informação pluviométrica constitui a curva de frequência
considerada. Também, interessante disponibilizar tal curva, bem como foi obtida, e com
base em que dados (origem e quantidade).
-- A variável RX1day mostra crescimento e, após, decrescimento ao longo do histórico
2010 e dos cenários 2030, 2050 e 2100. Como isso foi obtido? A precipitação máxima
diária é indicador de grande importância (talvez o maior deles, pelo mesmo dentre os
considerados) para inundações, logo deve ser esclarecido quanto aos valores
apresentados. Embora diversos modelos climáticos apontem para uma redução no total
anual precipitado em nossa região, assim como há dificuldades para o downscaling para
eventos de curta duração, têm sido reportadas na literatura especializada expectativas
de que os eventos chuvosos extremos possam ser menos frequentes mas que também
podem ter maior intensidade 1 , em que pesem resultados diversos a depender do
modelo. Portanto, cabe esclarecimento sobre o comportamento adotado para a variável
RX1day (crescimento seguido de decrescimento).
-- A variável R95p mostra valores compatíveis com as tendências estimadas por diversos
modelos climáticos regionais. Cabe conhecer como foram definidos, pois seus valores
influenciam grandemente as estimativas de Risco realizadas.
-- A variável R25mm mostra valores compatíveis com as tendências estimadas por
diversos modelos climáticos regionais. Cabe conhecer como foram determinados, pois
seus valores são determinantes nas estimativas de Risco.

- 22° Slide – Ameaça – Índice Morfométrico (IM):
--Este IM é a métrica que mais possibilita relacionar os locais da cidade
geomorfologicamente mais susceptíveis a inundações e alagamentos. Não ficou claro se
os IM (obtidos a partir de MNT com resolução de 30 m) refinam o zoneamento em

diferente escala que os Setores Censitários do IBGE permitem. Tal refinamento é
fundamental para um mapeamento mais preciso, como será ressaltado/exemplificado
mais adiante.
-- Os indicadores morfométricos considerados, que compõem o IM, nos parecem
minimamente satisfatórios. E devem ser associados, como é dito ter sido, à rede
hidrográfica da cidade (mesmo à porção de rios infelizmente já canalizados). Na
verdade, causa estranheza que os pontos vulneráveis de inundação não tenha sido
trabalhado direta e explicitamente com a rede hidrográfica da cidade.
- Os valores utilizados na categorização do IM devem ser justificados. A generalização
dos mesmos, idem. Por exemplo, o caso da distância horizontal considera que se teria
ameaça ainda significativa de inundação numa faixa até 5 (cinco!) metros apenas do
curso d´agua, com relação ao peso atribuído (0,6). Acima de 5, até 10 metros, o peso cai
para 0,3. Achamos irrealista para muitos locais da cidade, assim como não generalizável.
-- Foi dito que “índice morfométrico foi avaliado considerando a densidade e estatística
zonal das ocorrências fornecidas pela CODESAL”. Não ficou claro como isso foi realizado.
(Ver comentário relativo a isso, na referência ao 25º. Slide)

- 23° Slide – Ameaça: Mostra a síntese da forma de cálculo da Ameaça.
-- Foram adotados pesos similares para as 3 variáveis climáticas e para o índice
morfométrico IM.
-- Embora a variável R95p precise de maior esclarecimento, ela parece menos relevante
que as outras duas, logo seu peso poderia ser reduzido.
-- Por outro lado o peso referente ao IM talvez coubesse ser aumentado, em função de
ser o único elemento que busca situar melhor (se a resolução espacial foi aumentada)
as áreas susceptíveis a inundação e alagamento.
-- Como foi calculado o IM? Supõe-se que se trate de um produtório dos pesos das 4
métricas. Mas como as métricas são consideradas espacialmente? Há uma maior
discretização espacial para o cálculo ou emprega-se valor único (média talvez?) em cada
Setor Censitário? Ou outro critério?
-- É dito que “Em cada mapa apenas as variáveis climáticas são alteradas da histórica
para as projetadas futuras”. Cada mapa se refere a um horizonte temporal... como não
considerar também a alteração esperada das condições físicas e demográficas da
cidade? Por exemplo, quanto a ocupação do solo, impermeabilização, densidade
populacional etc. SOMENTE ESSA OBSERVAÇÃO JÁ COMPROMETE TODOS OS
RESULTADOS OBTIDOS!
-- Ao final desse Slide é dito “Ressalta-se que estamos analisando somente a inundação
pluvial”. Ressaltamos que não foi estabelecida qualquer relação com a proximidade ao
mar. Assim como também não, quanto ao aspecto do "Risco de Elevação do Nível do

Mar". As marés atuam no agravamento de inundações e alagamentos em boa parte da
faixa costeira de Salvador.
- 24° ao 28° Slides: mostram resultados para os mapas da Ameaça de Inundação.
Em síntese, é obtida uma REDUÇÃO DA AMEAÇA ao longo dos horizontes/cenários.
Certamente, ao final, isso resulta numa redução do RISCO de INUNDAÇÂO.
Seria um resultado esperado, realmente?
No Slide a causa dessa redução vem da redução de 2 variáveis pluviométricas, R95p e
R25mm.
A importância (pesos) das variáveis de chuva podem/devem ser melhor definidas.
RX1day, que desconfio que possa vir ser sempre crescente ao longo dos horizontes de
tempo, merece destaque com relação às demais variáveis pluviométricas. Esta variável
(chuvas intensas de 1 dia) pode ser esperada de ser agravada (aumentada) à medida
que R25mm (num. dias com chuva > 25mm) se reduza.
No Slide é dito “ainda que haja uma diminuição de intensidade”... Trata-se de uma
afirmação que pode ser questionada, em que pese diferentes resultados por diferentes
modelos climáticos, assim como pelas incertezas para o downscaling para chuvas de
curta duração (1 dia ou menos). Há indicações sobre a possibilidade de aumento da
intensidade de chuvas de curta duração 1 .
- 25° Slide: diz que a “A relação de pesos entre cada variável é ajustada ao nível do setor
censitário e foi calibrada pelas ocorrências fornecidas pela CODESAL”. Tal calibração
deve ser melhor explicitada. Na verdade, pela figura que consta nesse slide, NÃO parece
ter coincidência entre as “ocorrências” fornecidas pela CODESAL e as manchas de mais
Alta Ameaça.
- 30° Slide: nele é dito “são mantidas as condições de exposição e vulnerabilidade
históricas.” As condições de Exposição e Vulnerabilidade NÃO SERÃO CONSTANTES ao
longo dos horizontes de tempo, e assim deveriam ser estimadas e consideradas na
análise.
- 30° ao 34° slides: mostram os mapas de RISCO DE INUNDAÇÃO. Chamo atenção para
um local da cidade, apenas, como exemplo, com evidente inconsistência da análise
resultante para Inundação, o que consta na Figura 1.

Figura 1 – Destaque de região/bairros da cidade, com respeito a Risco de Inundação

Como exemplo de não sensibilidade da metodologia a condições locais, a mancha
avermelhada (Alto / Muito Alto Risco de Inundação) dentro do contorno azul, refere-se
aos bairros Nordeste de Amaralina / Santa Cruz. Causa estranheza estar essa área estar
sujeita a inundação, por se tratarem de terrenos elevados, sem condições
geomorfológicas para tal destaque.
Idem na Figura 2 destacada abaixo à esquerda, da mesma região, referente a “Hotspots
– Inundação” (Slide 35°), e da à direita, referente a “Variação” do Risco, a qual se mostra
negativa (ou Risco se reduzindo) para 2100.

Figura 2 – Destaque de região/bairros da cidade, com respeito a Hotspots de
Inundação e Variação do seu Risco

- 38° Slide: é dito que nas figuras “são sobrepostas em vermelho as áreas de risco
avaliadas pela CODESAL”. Também que “As áreas de risco da CODESAL apresentam alta
convergência com o risco mapeado para Inundação”. Ainda, foi dito que “O modelo foi
executado de forma independente das zonas de risco da CODESAL”.
-- A convergência mencionada, então, mostraria a pertinência dos resultados do cálculo
e mapeamento de Riscos de Inundação, frente ao que tem sido mapeado pela CODESAL,
conforme o que é exposto...
-- Fazemos um contraponto a tais afirmações: primeiro, alertando que as figuras que
neste slide são mostradas não permitem visualizar e confirmar o que está sendo dito.
-- Ao mesmo tempo, reportando ao Slide 25°, comentado anteriormente, tal
convergência entre ocorrências da CODESAL e a Ameaça não parece ocorrer
plenamente, o que deve se repetir também com o Risco de Inundação.
-- Por outro lado, quando mencionam “áreas de risco da CODESAL”, não são
especificados que riscos são esses. Seriam riscos de inundação ou alagamentos,
propriamente?

-- Temos conhecimento que a CODESAL tem como maior demanda de sua atuação o
problema de deslizamento de encostas. Também no seu mapeamento de riscos os
deslizamentos estão em destaque, e não as inundações (ou alagamentos).
-- Assim, a convergência apontada entre essas informações não nos parece consistente.

5. CONCLUSÃO REFERENTE AOS RISCOS DE INUNDAÇÃO:
Em resumo, o estudo aponta que os Riscos de Inundação se reduzem com o advento das
Mudanças Climáticas.
Estes riscos estão condicionados às variáveis pluviométricas EXCLUSIVAMENTE, que
precisam ser revistas, e ter seus pesos melhor pensados. Assim como a questão
morfométrica deve ser melhor considerada em termos de escala e associação à rede
hidrográfica.
E, fundamental, considerar que a cidade vai se modificar física e socialmente no futuro.
O aumento da população, da ocupação do solo e impermeabilização não é considerado
nos cenários futuros. Assim também como não são analisadas obras de infraestrutura
que ao nosso ver não contribuem para minimização do Risco de Inundação, como as
canalizações de rios. Somando-se a isso, a atual redução de áreas verdes da cidade (que
integra o futuro da ocupação e uso do solo) deve ser analisada.

6. COMENTÁRIOS REFERENTES A OUTROS RISCOS:
- Risco de ONDAS DE CALOR: positivo que tenham sido consideradas as ÁREAS VERDES,
como elemento da Capacidade de Adaptação. No entanto a progressão do uso e
ocupação dos solos da cidade não foi considerada ao longo dos horizontes de análise.
Com isso, pode resultar em uma Capacidade de Adaptação superestimada no futuro, já
que Salvador enfrenta uma progressiva perda de áreas verdes na cidade. Por mais que
se deseje reivindicar como Capital da Mata Atlântica. Se há algum plano de arborização
para o futuro, o que assim a credenciaria ao título referido, sua adoção, ou não, deve
ser considerado nas estimativas futuras das Mudanças Climáticas.
- Risco de SECA METEOROLÓGICA:
- No 103° Slide referente a Sensibilidade, consta que “Não existem evidências de
Infraestruturas que impactem na sensibilidade a Seca Meteorológica”.
-- Não fica claro a que tipo de infraestrutura se refere. O conceito de infraestrutura verde
e azul deve aqui ser considerado, sendo elementos fundamentais frente às MC, de
atenuação do calor e das secas.
- No slide 104° referente à Capacidade de Adaptação, algo similar é dito (“Não existem
infraestruturas capazes de aumentar a capacidade de adaptação,...”). Novamente
estranhamos não se considerar as áreas verdes e corpos d´água do meio urbano, pois
estes elementos da paisagem são fundamentais para mitigar processos de MC, inclusive
para suprimentos hídricos.

-- Também é dito, na mesma frase, que “...macro obras de transposição de rios, não
contempladas aqui.”. Com isso, evidencia-se que a Seca Meteorológica traz a
compreensão de estar associada, talvez unicamente, ao abastecimento de água. Essa
impressão é reforçada pelo texto aí presente: “Obs: Poderíamos pensar nas redes de
abastecimento de água”.
-- Sendo esta a compreensão, o possível risco de falta de água na cidade DEVE
CONSIDERAR A ANÁLISE DOS MANANCIAIS QUE ABASTECEM A CIDADE, MESMO
SITUADOS FORA DO MUNICÍPIO. Também analisar o potencial dos MANANCIAIS DA
CIDADE, que existem!
-- Fundamental, para Salvador, ter analisada a seca meteorológica E HIDROLÓGICA nas
bacias que a abastecem: rios Paraguaçu, Joanes, Jacuípe... e os planos da Embasa de
avançar sobre o Pojuca. (E ainda temos as perdas hídricas no Sistema de Abastecimento
de Água2, 3, assunto de enorme importância visando Resiliência...). Estudos têm
mostrado tendência a uma redução enorme nas vazões de rios do Estado da Bahia 4, 5, 6.
-- Saliente-se que Seca Meteorológica não se restringe a afetar possíveis mananciais da
cidade e ao abastecimento de água. Refere-se a uma série de fatores da qualidade de
vida, do suporte à flora, a condições para a saúde humana. Logo se associa a OUTROS
RISCOS, de ordem subsequente.
-- Os pressupostos assumidos para o RISCO DE SECA METEOROLÓGICA não nos
parecem apropriados, relevantes e suficientemente abrangentes, devendo ser
repensados. Inclusive por apontar, nos slides, que mesmo com a redução de chuvas,
foi obtida uma redução desse risco.
- Risco de ELEVAÇÃO DO NÍVEL DO MAR:
-- Slide e suas figuras não apresentam informações mais detalhadas sobre o
mapeamento das áreas apontadas como afetadas pela ENM.
-- Pergunta-se:
a) As áreas em azul estão sob risco?
b) Há informações quantitativas sobre elas? Grau de risco? Qual seria a ENM?
c) Quais os critérios para Ameaça? E Exposição e Vulnerabilidade não constam?
d) Foi ou pretende-se analisar o efeito dessa avaliação de ENM sobre a drenagem
urbana, logo sobre os rios? Saliente-se que isto se relaciona com os RISCOS DE
INUNDAÇÃO, o que foi tratado separadamente.
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ANÁLISE crítico-construtiva do documento em elaboração pela PMS, intitulado
“Avaliação dos Resultados Preliminares do Índice de Risco Climático para Salvador”,
datado de 11 de maio de 2020, e elaborado pelo grupo composto pela equipe do
Waycarbon e consultores, dentro dos objetivos do Plano de Mitigação e Adaptação
às Mudanças Climáticas em Salvador – PMAMC.

Contribuições da Profa. Jussana Nery, Profa. Tereza Moura e Profa. Lúcia
Carvalho do LACAM-Tec - Laboratório de Conforto Ambiental e Tecnologias
Sustentáveis em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Faculdade de
Arquitetura - UFBA.
Salvador, 23 de maio de 2020

Reconhecemos o esforço da equipe para desenvolver o diagnóstico, durante a
pandemia e manter os compromissos com os prazos estabelecidos, pelo que
parabenizamos os mesmo por esse esforço, mas entendemos que um trabalho dessa
importância precisar considerar os pontos que serão apresentados a seguir..
SUMÁRIO
1. DA APRESENTAÇÃO
2. DA METODOLOGIA
2.1 Dos Conceitos adotados
Ecossistema Aberto x Ecossistema Fechado
Clima Urbano x Clima Regional
Mapa de Clima Urbano x Mapa Termal
Uso e Ocupação do Solo Urbano x Uso do Solo Abrangente
2.2 Das variáveis e invariáveis consideradas
2.3 Das escalas adotadas
3. DAS AMEAÇAS LISTADAS
4. DOS RESULTADOS APRESENTADOS
5. DOS RISCOS ESPECÍFICOS ANALISADOS
5.1 Do Risco de Inundação
5.2 Do Risco de Seca Meteorológica
5.3 Do Risco de Ondas de Calor
6. SUGESTÕES PARA MELHORAR A METODOLOGIA
6.1 Outras sugestões específicas
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DA APRESENTAÇÃO
Os gráficos apresentados encontram-se em uma escala de visualização que dificulta
o entendimento pelo leitor do documento e consequentemente, sua utilização
posterior pelas equipes da PMS e da Câmara Municipal, bem como pelos Cidadãos e
Pesquisadores.
O documento encontra-se sem as devidas referências bibliográficas, fontes de
informações detalhadas das variáveis climáticas e metadados da imagem de satélite
do mapa termal.
DA METODOLOGIA
Genérica e sem flexibilidade, a Metodologia adotada não permite incluir
diferenciações locais significativas de forma a produzir um Diagnóstico e
Prognósticos mais relevantes para o Município e Cidade.
Destacamos dentro deste item (Da Metodologia) as questões referentes aos
Conceitos Adotados (Ecossistema Aberto x Fechado; Clima Urbano x Regional; Mapa
de Clima Urbano x Mapa Termal; Uso e Ocupação do Solo Urbano x Uso do Solo
Abrangente), Variáveis e Invariáveis Consideradas, e Escalas Adotadas.
Dos conceitos adotados:
-

Ecossistema aberto x Ecossistema Fechado

A Metodologia empregada baseia-se em um sistema fechado de energia e matéria,
limitando as Ameaças e Riscos da população de Salvador à questões dentro dos
limites territoriais do município. Observa-se que Salvador é classificada como uma
Cidade prestadora de Serviços, tida como uma Cidade-Dormitório, em função da
predominância de atividades que abriga em seu espaço territorial, inexistindo, na
prática, áreas rurais no município. Sendo assim, sua população depende de produtos,
insumos e energia produzidos fora do município, com interação de fluxos de
abrangência Metropolitana, com o Recôncavo – inclusive historicamente - e até de
estados distantes como São Paulo para abastecimento de alimentos e outros
produtos.
Em suma, as análises das ameaças e riscos das mudanças climáticas para a população
soteropolitana ficam comprometidas quando optam por adotar um sistema fechado
em oposição ao mais adequado sistema aberto de trocas de matéria e energia.
-

Clima Urbano x Clima Regional

Com relação à abordagem conceitual, o tratamento do objeto Mudanças Climáticas
é tomado distintamente do Clima Urbano quando ambos se somam, agravando os
cenários futuros dos Riscos de Ondas de Calor. Isto é, como o Clima Urbano de
Salvador não é considerado na sua evolução futura em termos de população,
2
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adensamento e expansão urbana, sendo apenas levada em conta a elevação da
temperatura global pelos efeitos dos GEE, os Prognósticos de curto a longo prazos
ficam subdimensionados, e os os Riscos identificados no PMAMC subestimados,
especialmente em relação à população de maior Exposição e Vulnerabilidade.
-

Mapa de Clima Urbano x Mapa Termal

O Mapa Termal mostra as temperaturas das superfícies (telhados, tetos, tipos de
revestimentos do solo como asfalto, concreto, solo exposto, áreas verdes, etc) que se
encontram visíveis e são registradas naquele horário específico pela imagem do
satélite. Esse Mapa não representa a condição de conforto ou desconforto esperado
para os habitantes de determinada área da cidade e indica apenas as temperaturas
das superfícies, uma vez que não computam o potencial de resfriamento de cada área
pela exposição aos ventos predominantes (nas cumeadas e corredores urbanos de
vento), às brisas marítimas e aos ventos produzidos pelas grandes áreas arborizadas
e proximidade de outros corpos d’água (formando “ilhas de frescor”). Assim, há
limitações expressivas na utilização do Mapa Termal como base para avaliar o Risco
de Ondas de Calor. Por outro lado, o Mapa de Clima Urbano integra e espacializa
todos os fatores envolvidos na determinação das condições térmicas de cada área
ocupada da Cidade com diferentes morfologias de urbanização, e delineiam os
diversos topoclimas de Salvador. O topoclima é uma escala climática subjacente ao
mesoclima (ou Clima da Cidade) e modulada pela urbanização daquela área
específica. Assim, o Mapa de Clima Urbano, baseado no Conceito de Clima Urbano
não pode ser confundindo com o Mapa de Temperaturas Superficiais (Mapa Termal).
-

Uso e Ocupação do Solo Urbano x Uso do Solo Abrangente

Na categoria Vulnerabilidade > Uso do solo, subentendemos pelo SLIDE 45, que a
urbanização, entendida pelo uso e ocupação do solo não é valorizada ou considerada.
No Slide 45, os usos do solo apresentados não são usos urbanos diferenciados, e isso
acarreta uma generalização sem significado quando aplicada à realidade de
Salvador, considerando inclusive que no Município praticamente inexistem áreas
rurais. Destacamos que em relação ao Clima Urbano, o padrão de ocupação do solo,
ou seja, a morfologia de sua ocupação é o fator de maior influência e peso sobre o
Clima da Cidade.
Das variáveis e invariáveis consideradas:
A opção de manter invariáveis as mudanças em aspectos relativos ao adensamento
e expansão urbana, e à dinâmica populacional nas projeções para os horizontes
temporais de curto a longo prazo é incoerente e inadequada. A urbanização eleva a
temperatura do ar intraurbana, sendo que essa elevação pode ser numericamente
superior àquela resultante do aquecimento global. Ambos os efeitos precisam ser
somados, sob pena de subestimar-se de forma expressiva qualquer prognóstico.
Assim, esse subdimensionamento da elevação da temperatura do ar intraurbana
decorre da adoção do conceito de Clima Regional, desconsiderando as modulações
do Clima Urbano.
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Além disso, foram adotados os dados do Censo de 2010 do IBGE, de uma forma mais
intensiva e genérica que o esperado, sendo que a confiabilidade de informações para
determinados questões técnicas é pequena, visto que o censo é executado por
equipes não especializadas em observações específicas apropriadas ao estudo em
pauta. Ou seja, os dados do Censo capturam condições socioeconômica, de
habitabilidade e acesso à serviços urbanos caracterizando a desigualdade social e a
segregação espacial das populações de menor renda. Invariavelmente, às classes de
renda mais alta estão associadas possibilidades de solucionar com recursos próprios
questões de cunho coletivo. Entretanto, há aspectos ambientais como a escassez de
água, elevação do nível do mar, poluição ou contaminação do ar, ou ainda a
disseminação de vírus como no caso da pandemia do COVID-19, dentre muitos
outros, que há limites para o alcance de soluções individuais facilitadas pelo fator
único, renda.
Ademais, algumas variáveis selecionadas a partir de fontes próprias da PMS se
mostraram insuficientes, por informar aspectos muito peculiares e inadequadas para
atender ao modelo adotado no documento, mesmo desconsiderando a pertinência
deste próprio modelo. Além disso, muitas dessas variáveis baseiam-se em dados
médios ao invés de valores máximos ou da moda estatística em momentos extremos.
Das escalas adotadas:
A escala espacial de 20 km x 20 km adotada na metodologia com a utilização do
modelo climático regional é inadequada uma vez que não é compatível com as das
regiões administrativas e muito menos com os setores censitários. Ademais o estudo
abstrai as influências geoecológicas regionais e as influências decorrentes do padrão
sinóptico e alcançam projeções que poderão se mostrar falsas nos prazos
prospectados.
DAS AMEAÇAS LISTADAS
Necessário incluir entre as Ameaças e Riscos, a questão da Energia e dos Transportes
Urbanos. Concordamos com as análises do Prof. Juan Moreno (Escola Politécnica UFBA) expressas em uma reunião online de 21.05.2020 do recém fundado Fórum
Clima Salvador.
A severidade das mudanças climáticas aumenta a necessidade de provisionar o
acesso à Energia de baixo custo para minimizar, em nível individual e familiar, o
desconforto térmico agravado pela elevação da temperatura média do globo e
substituir a fonte fóssil de energia (gás de cozinha ou lenha) para cozimento do
alimento, que por sua vez, deixa de ser um componente da elevação da temperatura
global. Para isso, faz-se necessário adotar medidas que priorizem a energia elétrica
oriundas de fontes não emissoras de gases do efeito estufa, ou seja, cambiando o
modelo energético de base fóssil por uma matriz diversificada, renovável e limpa.
Assim também, o transporte público coletivo, outras formas compartilhadas de
transporte, além do individual, precisam ser consideradas como cenários reais e
necessários que irão demandar a produção de energia não-fóssil, de custo acessível
4
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à todas as classes socioeconômicas. A falta de energia limpa e barata deve ser
considerada uma Ameaça e um Risco potencial para Salvador, diante das mudanças
climáticas e dos horizontes de prognósticos propostos no documento.
DOS RESULTADOS APRESENTADOS
Os resultados produzidos com ausência, precariedade, desatualização e
generalização de informações comprometem os objetivos do PMAMC de Salvador.
Os dados socioeconômicos do Censo do IBGE 2010, implicam em uma defasagem de
10 anos. Além disso, trabalhar com horizonte de até 80 anos e manter fixa a
população e cenários de adensamento e expansão urbana fragiliza os resultados
apresentados.
Dito isso, destacamos que a primeira qualidade desse documento é revelar a
necessidade de fomentar estudos, pesquisas de base e informações sobre a cidade
de Salvador, para subsidiar a produção e implementação do Plano de Mitigação e
Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador. Essa atividade precisa ser
permanente, com a participação das diversas instituições e áreas do conhecimento,
além de transparente e acessível, isto é, disponibilizada à população em geral. Essa
foi nossa proposta apresentada ao PDDU 2016 (NERY & MOURA, 2018), em relação
ao Mapa de Clima Urbano para Salvador (transcrita no Anexo 11).
Quantos aos Riscos Críticos (hot spots), ao restringir o enfoque em relação à quase
exclusivamente o sistema social, o documento deixa de lado os riscos ambientais
para os demais componentes do Ecossistema, bem como suas relações, associações,
interdependências e interinfluências.
Os resultados específicos de cada Ameaça e consequente Risco merece análise
detalhada. Alguns apresentam discrepâncias graves e opostas ou incongruentes com
a realidade observada e embasada em princípios físicos e estudos aprofundados.

1

Inspirado no exemplo de Berlim dos anos de 1970 que institucionalizou o Clima Urbano no
planejamento, criando um grupo permanente de trabalho dentro da administração pública,
propusemos em um artigo viabilizar a gestão pública do mapa de Clima Urbano.
Artigo - Da Gestão:
I. Deve ser criado pelo poder municipal um setor técnico responsável pela elaboração de Mapa de
Clima Urbano, a partir de Mapas Temáticos, pela sua atualização sistemática e monitoramento das
condições climático-ambientais;
II. Deve ser implantada uma rede de estações ambientais, adequadamente distribuídas na malha
urbana da cidade para a coleta das informações climático-ambientais;
III. Devem ser divulgadas sistematicamente, para a população, as informações climático-ambientais e
atualizações do Mapa de Clima Urbano;
IV. Deve ser implantado um sistema de fiscalização efetivo e ágil baseado nas diretrizes oriundas do
Mapa de Clima Urbano;
V. Deve ser criada uma sistemática de capacitação dos técnicos da PMS para desenvolver as
atividades concernentes ao Conforto Ambiental e Clima Urbano;
VI. Deve ser criado um Grupo de Acompanhamento e Controle no Conselho da Cidade constituído de
entidades envolvidas com a Qualidade Ambiental Urbana;
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Essas análises estão apresentadas no item a seguir para alguns Riscos, buscando
focar no Risco de Ondas de Calor.
DOS RISCOS ESPECÍFICOS ANALISADOS
Do Risco de Inundação
O Risco de Inundação foi calculado abstraindo-se a morfologia, a topografia da
cidade e sua drenagem natural e artificial, atribuindo-se elevado risco a áreas de
morros, sem explanações técnicas que possam justificar esses resultados. Foram
considerados apenas os dados socioeconômicos e simplificadamente a existência de
infraestrutura adequada pela variável “presença de bocas de lobo”. Essa
simplificação pode implicar em resultados sem utilidade prática, pela precariedade
da rede de drenagem subterrânea; pela constatação da inexistência de sarjetas,
guias, perfis técnicos corretos das vias públicas; pela localização (se correta ou não)
e quantidade adequada de bocas de lobo, além da correta declividade para o
escoamento das águas pluviais em direção às bocas de lobo. Ademais, resíduos
sólidos inadequadamente dispostos são carreados pelas águas de chuva para as
bocas de lobo, causando obstruções e impedindo o devido escoamento das águas
pluviais.
Do Risco de Seca Meteorológica
A Ameaça da Seca Meteorológica foi espacializada no território de Salvador,
tomando por unidade espacial a Prefeitura-Bairro nos Prognósticos realizados,
representando as áreas de maior ou menor seca meteorológica. Essa ameaça tornase destituída de sentido, uma vez que os mananciais que abastecem Salvador
encontram-se fora do município, sendo o principal manancial, responsável por 60%
do suprimento de água bruta, a Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo em Cachoeira
- São Félix a 120 Km de Salvador. O critério, no caso da Seca Meteorológica deveria
estar relacionado à probabilidade de chuvas nas cabeceiras dos mananciais, ou seja,
fora do município de Salvador.
Do Risco de Ondas de Calor
Na categoria Vulnerabilidade > Ameaças > Mapa Termal (SLIDE 69), o Mapa
apresentado corresponde ao Mapa Termal (temperaturas das superfícies) e não a
um mapa de temperatura do ar. Em relação à representatividade dessa imagem do
mapa termal é necessário questionar quantas imagens foram utilizadas e qual a data
e horário das imagens de satélite que registram as temperaturas superficiais. A
intensidade do aquecimento das superfícies aparentes ao satélite está relacionada
ao ângulo da incidência da radiação solar, função da estação do ano e horário do dia.
Principalmente, é Importante frisar que o Mapa Termal da Ameaça Histórica
apresentado no SLIDE 70 apresenta um resultado não compatível com princípios da
física, com a teoria do clima urbano e ainda com pesquisas e medições das variáveis
climáticas na malha urbana de Salvador realizadas pelo LACAM-Tec / FAUFBA. De
fato, o referido Mapa mostra que as áreas menos aquecidas se encontram nas
6
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regiões da cidade com maior concentração de edificações e portanto, onde existe
maior armazenamento de calor, do que as regiões onde há mais dispersão urbana e
maior extensão de áreas verdes, próximo aos limites do município.
Na categoria Vulnerabilidade > Sensibilidade > Demográfico (SLIDE 63), se
considerarmos que as ondas de calor contribuem para enfermidade e óbitos de
pessoas com problemas de saúde que vão de simples rinite a outros mais complexos
(e de animais domésticos), poderemos deduzir mais uma vez que o Risco encontrase subestimado nesse documento. Aqui vale ressaltar que o prejuízo já existe,
independente da ocorrência de Ondas de Calor. A elevação da taxa de mortalidade
pela elevação da temperatura do ar encontra-se publicado em um estudo estatístico
internacional (MCMICHAEL et al, 2008) do qual Salvador faz parte2. O efeito da
urbanização em Salvador já produziu áreas mais aquecidas e nestas o desconforto
térmico é ainda mais prejudicado pelas construções inadequadas, independente da
classe social, porém de forma agravada em áreas precárias e adensadas.
Os valores previstos para 2030, 2050 e 2100 das variáveis climáticas utilizadas no
Risco de Ondas de Calor, WSDI - Número máximo de dias consecutivos no ano em
que a temperatura máxima excedeu percentil 90 e TX90p - Porcentagem anual de
dias em que a temperatura máxima excedeu o percentil 90 apresentam resultados
incongruentes. O WSDI dos dias consecutivos no ano encontra-se SUPERIOR ao
TX90p que somar os dias consecutivos e os dias isolados ao longo ano com essa
mesma característica. Além disso, importa saber qual o valor de referência da
temperatura máxima adotada nesse critério.
O documento apresentado não leva em consideração os fatores naturais de retirada
de calor referentes à ventilação sem obstáculos que atingem pelo menos as inúmeras
cumeadas da morfologia natural do sítio urbano, bem como os efeitos refrescantes
da evapotranspiração das massas de água marítima que conferem uma certa
estabilidade da amplitude térmica. Isto leva a um falso resultado que englobou as
áreas de cumeadas como os compartimentos mais quentes em função da mais aguda
exposição ao calor solar. Outro aspecto não considerado foi a concentração do calor
por máquinas térmicas, representadas, por exemplo pela circulação de veículos
automotivos de combustão.
SUGESTÕES PARA MELHORAR A METODOLOGIA
Recomendamos que os estudos do PMACM sejam continuados e aprofundados,
estabelecendo-se um processo contínuo dentro da Secretaria, sem a exiguidade de
um prazo estanque e que seja assessorado por consultorias científicas de equipes
pós-graduadas e laboratórios locais que se dedicam tradicionalmente a estudos
dessa natureza. Esses grupos de pesquisa possuem acervo de produção científica
sobre aspectos importantes que são omissos no presente estudo.

2

MCMICHAEL, A. J. et al. International study of temperature, heat and urban mortality:

the ‘ISOTHURM’ project. International Journal of Epidemiology, Volume 37, Issue 5,
October 2008, Pages 1121– 1131, https://doi.org/10.1093/ije/dyn086.
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Recomendamos que a Prefeitura crie uma equipe permanente dentro da SECIS, com
funcionários qualificados, treinados para coleta de dados especializados em
processamento, para dar continuidade a revisões contínuas e cada ano, mais
refinadas, relativas aos importantes e complexos aspectos ambientais que implicam
em mudança climática e consequentemente possam os dados locais mais embasados
para realizar Prognósticos e Diretrizes para futuras versões do PMACM. Entretanto,
para esse PMACM, a principal sugestão é que os resultados apresentados no
documento em tela, não seja transformada em Lei e que sejam concedidos prazos
adequados para a elaboração dos estudos pertinentes. Ressalte-se que, se o
Diagnóstico e Prognósticos parecem se afastar da realidade, conforme analisado,
certamente a aplicação de Diretrizes para Mitigação e Adaptação daí derivadas
podem vir a agravar as condições que se deseja justamente prevenir.
Outras sugestões específicas
Mais especificamente, em relação à Ameaça da Seca Meteorológica, conforme
apresentada no documento em análise, poderia atender à finalidade de instituir, no
Código de Obras Municipal, a obrigatoriedade de captação de águas pluviais nas
edificações a serem construídas, para fins de uso não-potável, como descargas de
bacias sanitárias, lavagem de roupas, lavagem de piso, irrigação de jardins dentre
outros, que tipicamente correspondem à cerca de 60% do consumo de água em uma
edificação. Cerca de 40% do consumo deve ser de água potável de qualidade para
consumo humano.
Na categoria Vulnerabilidade > Sensibilidade > Taxa de Abastecimento (SLIDE 62),
embora inegavelmente a falta de abastecimento de água seja intolerável em
qualquer circunstância, talvez pudesse ser utilizado como Capacidade de Adaptação.
O padrão de ocupação do solo poderia ser um critério para compor a Vulnerabilidade
com muito mais pertinência. O Mapa de Padrões de Ocupação do Solo de Salvador,
em finalização pela equipe do LACAM-Tec da UFBA, se constitui em uma informação
local e atualizada que traria mais refinamento para os resultados.
Na categoria Vulnerabilidade > Capacidade de Adaptação > Área Verde (SLIDE 63),
destacamos que o nome Área Verde poderia ser ampliado para Áreas Verdes e Áreas
Costeiras, ou seja, locais indicados no Mapa de Clima Urbano que parte do
diagnóstico da realidade atual. Indicamos essa metodologia como ferramenta
essencial de um planejamento urbano que vise a qualidade de vida, possibilitando
interferir na condição atual das áreas sobreaquecidas da cidade, permitindo realizar
intervenções no presente de mitigação e adaptação, de forma preventiva.
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CARTA ABERTA
Prezados (as)
Planejar o desenvolvimento da cidade de Salvador e suas interrelações com a Região Metropolitana,
em qualquer área, é sempre um momento fundamental para a vida de todos e todas, no qual se torna
imprescindível a participação da sociedade civil, para que ela possa ver seus anseios delineados e concretizados.
Sendo assim, vimos entregar um documento preliminar, resultado das nossas discussões até o momento, a fim de que os itens abordados não apenas sejam considerados, mas que sirvam de base,
apontem definições importantes para qualquer trabalho de gestão e sejam incluídos nos produtos que
estão sendo elaborados para o Plano de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas - PMAMC
e demais instrumentos de planejamento municipal.
Segue, anexo, o documento “Urgências Identificadas para Salvador e RMS”, na certeza de estarmos
contribuindo para o desenvolvimento da região, o bem estar de todos e todas nós e, principalmente,
para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas.
Salvador, 16 de março de 2020
Convergência pelo Clima
Contatos: Marcele do Valle - tel 71 99395-2500 email - buzios.marcele@gmail.com
Renato Cunha - tel 71 99983-2871 email - ascom@gamba.org.br

Fazem parte da “Convergência pelo Clima” até o momento:
• Canteiros Coletivos
• Casa dos Olhos do Tempo que fala da Nação
Angolão Paquetan Malembá
• Casa La Frida Bike
• Coletivo Pelô Design
• Complexo Cooperativo de Reciclagem da Bahia
• Escola Picolino de Artes do Circo
• Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura
e Urbanismo - FeNEA - Região Nordeste
• Fórum Permanente de Itapuã
• Fundação Terra Mirim
• Grupo Ambientalista da Bahia
• Grupo Amigos e Moradores de Ipitanga
• Grupo Capoeira da Baixinha
• Guardiões da Natureza da APA Bacia do
Cobre/Parque São Bartolomeu
• Instituto Búzios
• Instituto de Permacultura da Bahia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movimento Jaguaribe Vivo
Movimento pela preservação de Itapuã/Lagoa do Abaeté
Movimento SOS Vale Encantado
Movimento Viva o Parque de Pituaçu
Mobicidade SSA
Motirô Bahia
Observatório do Saneamento Básico
Passport0342
Professores e pesquisadores da UFBA
Projeto AMPT- Acessibilidade melhor para todos
Projeto Parques em Conexão
Rede Cidade Popular
Rede Moinho – Cooperativa de Comércio Justo e
Solidário
• Sindicato dos Trabalhadores em Água e Esgoto do
Estado da Bahia - Sindae
• Voluntários

Obs: Esta Carta Aberta está sendo entregue para:
• Gabinete do Prefeito de Salvador
• Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência - SECIS
• Equipe de elaboração do PMAMC
• Equipe de elaboração do Plano Municipal de Mata Atlântica de Salvador
• Equipe de elaboração do Plano de Resiliência de Salvador
• Representantes do COMAM e CORE
• Sub-prefeituras de Salvador
• Ministério Público Estadual da Bahia
• Câmara de Vereadores de Salvador

Urgências Identificadas para Salvador e RMS
março/2020

Levantamento elaborado por: comunidades, pesquisadores, organizações da sociedade civil e movimentos sociais dos territórios de Salvador e Região Metropolitana - RMS
Para: Plano de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas de Salvador - PMAMC,
demais instrumentos de planejamento, gestores públicos, representantes da sociedade
civil, candidatos à eleição municipal de 2020

SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO
2. INTRODUÇÃO
3. SISTEMATIZAÇÃO DAS URGÊNCIAS IDENTIFICADAS
• Urgências Gerais
• Urgências Territoriais
4. QUESTIONAMENTOS

1. APRESENTAÇÃO
Temos a seguir, itens levantados e sistematizados a partir de projetos que têm sido
desenvolvidos em diferentes territórios de Salvador e Região Metropolitana, que foram discutidos e apresentados em debates e rodas de conversas, e que estão sendo
aglutinados na “Convergência pelo Clima” – um coletivo formado, desde a Semana
do Clima da América Latina e Caribe, realizada em agosto de 2019, em Salvador, para
mobilizar esforços diante da Emergência Climática que vive o Planeta. Atualmente
a convergência trabalha com os seguintes objetivos: (1) monitorar e interferir no
PMAMC e em outros instrumentos de planejamento; (2) obter compromissos dos candidatos à eleição municipal de 2020; (3) promover oficinas de formação para discutir
a temática do Clima com as comunidades.
Este é um documento preliminar, com contribuições iniciais apresentadas pelas comunidades de diversas áreas da região, por técnicos que desenvolvem ações locais, por
integrantes de organizações da sociedade civil e da academia. São itens identificados,
até o momento, que foram chamados de “Urgências”, dada a relevância das ações que
estão por ser implementadas, mas que, com certeza, não se esgotam por aqui.
Mas esses são itens absolutamente necessários para compor o PMAMC, bem como outros instrumentos de planejamento, cujos focos prioritários devem ser, sempre, a qualidade de vida da sociobiodiversidade local.
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2. INTRODUÇÃO
Lutas pelo território: o centro real e simbólico pelo bem viver!
Um território pode representar para o indivíduo que nele habita o seu “espaço de
vida”. Trata-se do lugar onde se luta pela sobrevivência, se mantém relações políticas,
sociais e culturais, o espaço onde se vive, onde se cria identidade, o lugar apropriado
pelo indivíduo material e abstratamente.
O atual modelo de desenvolvimento impõe um espaço urbanizado cada vez mais artificial e apropriado como mercadoria, impactando diretamente na relação do indivíduo
com o território. A distância da natureza imposta por essa dinâmica reflete na vida
e percepção do ser humano com o seu entorno. A natureza não faz mais parte de si
mesmo, no máximo a vê em espaços confinados e cada vez menores, que seguem sob
a pressão do contínuo processo, dito moderno, que não admite modos de vida sóciodiversos. O urbano desperta o interesse e a cobiça das classes e organismos sociais que
atuam nele e, também, a fazer parte dos circuitos de valorização do capital, tornando-se a ambição dos agentes do capitalismo (empresas, corporações, setor rentista, etc.).
Tal processo resultou na produção de novas territorialidades monopolistas, produtoras
e reprodutoras de desigualdades de várias ordens em múltiplas escalas.
É nesse contexto que as grandes cidades do início do século XXI acabam marcadas por
uma urbanização acelerada, que tem em vista a generalização do processo produtivo,
o que resulta em novos padrões de exclusão socioespacial, notadamente expressos pela
informalização das relações de trabalho e moradia e pela degradação da qualidade de
vida, depredação da natureza e redução das áreas verdes.
Esse contexto agora se potencializa pela emergência climática que tem forte relação
com o modelo de exploração da natureza sob a lógica da acumulação infinita.
Estamos convocados a nos unir e garantir visibilidade às lutas pelo território, seus aportes teóricos e diversidade de fontes de conhecimento que se refletem e potencializam
nas atuações locais. Segue, portanto, a sistematização das Urgências para várias comunidades e seus territórios, da cidade de Salvador – SSA e Região Metropolitana – RMS .

3. SISTEMATIZAÇÃO DAS URGÊNCIAS
URGÊNCIAS GERAIS
Para elaborar e executar um Plano de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas,
bem como outros instrumentos de planejamento, é preciso incluir as seguintes diretrizes:
1. Monitorar constantemente as áreas verdes de SSA (fotos de satélites, fortalecimento da fiscalização);
2. Tratar das águas é fundamental ao se discutir emergência climática. O sistema hídrico deve ser base para um planejamento urbano responsável; desconstruir o discurso da ausência de rios; o fluxo promovido pelas águas é fundamental para a saúde ecossistêmica (que inclui o componente humano) e está intrinsecamente ligado
à cobertura vegetal, uso e ocupação do solo;
3. Usar o solo urbano de forma que ele dialogue com a biodiversidade urbana, a qual
propicia os serviços ecossistêmicos;
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4. Tratar da biodiversidade junto com o social, ou seja, da “sociobiodiversidade”. Valorizar a rica história e cultura local, relacionada às nossas águas, integrando esse
aspecto com a valorização ecossistêmica. Valorizar os modos de vida tradicionais e
a inovação com base na sustentabilidade;
5. Fortalecer a gestão pública das Unidades de Conservação, reforçando os Conselhos
Gestores dos parques e das APAs, sem privatizar essas áreas públicas;
6. Cuidar da saúde ecossistêmica é ter segurança hídrica e alimentar para as comunidades de uma área, seja ela rural ou urbana. O contato com a natureza colabora
ainda com a saúde psicossocial, favorecendo a convivência e contribuindo para a
redução da violência urbana;
7. Destamponar e revitalizar/renaturalizar/restaurar os rios – incluir os rios na paisagem, investir na convivência saudável com nossas águas, focar na continuidade
do monitoramento, que deve preceder as obras e seguir durante e depois de sua
implantação. Esse monitoramento deve gerar dados e informação transparente, visibilizada para a sociedade. Os custos com a produção e visibilização da informação
devem ser previstos nos projetos de intervenção urbana (quando não, devem ser
exigidos como parte do licenciamento e controle social). Assumir uma postura de
responsabilidade perante o uso de recursos públicos, a sociedade não pode bancar
intervenções que causam passivos e ainda arcar com os danos gerados pelos mesmos e com os custos para sua reversão;
8. Rever e redirecionar o projeto do BRT de Salvador, para garantir a permanência
das árvores anciãs da av. Juracy Magalhães Junior, da vegetação remanescente das
margens do Rio Camaragipe e paralisar o tamponamento;
9. Tornar a cidade mais permeável – adoção de soluções de adaptação baseadas em
ecossistemas, para melhorar a retenção da água e favorecer a sua qualidade. Investir na restauração ecológica de áreas degradadas, aumentando a cobertura e permeabilidade do solo juntamente com a restauração de relações ecológicas típicas
de áreas costeiras. Nesse contexto, destacar as áreas úmidas e áreas de preservação
permanente como áreas de prevenção de risco e vulnerabilidade;
10. Investir no saneamento que gere resultados de qualidade da água e dos ecossistemas
- promover gestão de águas pluviais numa perspectiva de convivência saudável com
as águas, investir em soluções descentralizadas para retenção de água no solo e para
tratamento de efluentes domésticos e industriais, pensar um sistema de saneamento
capaz de integrar soluções diversificadas.
11. Qualificar e valorizar cooperativas de catadores, atividades de triagem e reciclagem de resíduos sólidos;
12. Trabalhar mais com a prevenção dos problemas (princípios da precaução e prevenção) do que com as providências em relação aos danos consumados – promover saúde ecossistêmica no ambiente urbano priorizando a conservação de áreas naturais,
valorizando as mesmas na paisagem urbana, ao invés de deixá-las abandonadas,
marginalizadas e invisibilizadas, em função de interesses especulativos;
13. Conectar Ciência, Sociedade/Ativismo e tomadores de decisão;
14. Promover o diálogo com a população em geral, as comunidades residentes nos diferentes territórios. Garantir a responsabilidade com o uso do dinheiro público, com a valorização de nossos ativos ambientais e a mitigação de passivos já existentes. Olhar e pensar
a cidade valorizando seus diferenciais, numa leitura de paisagem mais integrada;
15. Dialogar com a juventude da periferia; transmitir este tipo de informação para as
comunidades que não têm acesso aos debates sobre temas importantes;
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16. Promover plantios em massa, com espécies nativas (planejados e monitorados);
17. Aprofundar a busca de informações sobre as emergências climáticas, os estudos sobre a complexidade e as análises sobre as relações entre os tipos de governo e suas
gestões socioambientais;
18. Promover momentos de divulgação de informações e de reflexão em todas as esferas, públicas e privadas, para questionamento do tipo de “agro” que realmente
precisamos;
19. Levantar e aplicar as alternativas agroecológicas e permaculturais, em Salvador e
Região Metropolitana;
20. Melhorar a qualidade da água disponível na cidade, qualificando seus usos. Projetos
sustentáveis criam oportunidades de novos empregos e geração de renda. Envolver
as pessoas como parte das soluções, investindo em campanhas, coleta seletiva e incentivos fiscais para adoção de soluções descentralizadas individuais e coletivas;
21. Estabelecer a qualidade ambiental como prioridade resultante das intervenções. Já
temos repetido modelos sabidamente insuficientes e inadequados, criadores de cenários de colapso urbano, por não incluir uma convivência saudável com as águas.
Modelos estes que causam rupturas importantes no fluxo de recarga hídrica e aumentam a concentração de poluição na água;
22. Fazer diferente, agir agora, sem medo de abandonar os velhos modelos.

URGÊNCIAS TERRITORIAIS
Com destaques, até o momento, para os seguintes territórios: do Vale Encantado;
Parque de Pituaçu; APA Bacia do Cobre-Parque São Bartolomeu; Pedra de Xangô; Pirajá; Lagoa da Paixão; Lagoa dos Frades; Parque da Lagoa dos Pássaros; Parque Mata
Escura; Itapuã e Lagoa do Abaeté; Bacia do Rio Jaguaribe; Engenho Velho da Federação; Pelourinho; Subúrbio; Ipitanga; Solar do Unhão, dentre outros.
RIO JAGUARIBE
1. Cuidar e conservar o Rio Jaguaribe – o rio onde as onças bebiam água, mas que
ainda tem jacaré, é um dos últimos rios que conecta o miolo da cidade com a orla
atlântica e ainda está inserido numa área de grande riqueza. É parte de uma bacia
que vem sendo perigosamente adensada por ocupações regulares e irregulares.
Guarda rios onde até bem pouco tempo (antes das obras de intervenção da Avenida 29 de março e macrodrenagem dos rios da bacia) ainda se via diversidade
de peixes, insetos, aves e gentes. Estamos perdendo este território, e apartando
as comunidades da natureza, gerando insegurança social, hídrica e alimentar. Os
projetos precisam integrar os rios, respeitar seu curso;
2. Considerar que o rio vai além do leito e das margens – as zonas de recarga hídrica
são áreas que compõem o rio, contribuindo para sua qualidade e também para sua
capacidade de vazão;
3. Considerar o rio Jaguaribe como área que pode ser conexão entre outras áreas
verdes importantes de SSA - bacia que guarda conectividade entre áreas de mananciais importantes como o Cobre, Ipitanga, Abaeté e Pituaçu. Guarda diversos
perfis de Mata Atlântica e ecossistemas associados (mata ombrófila, dunas, restinga
e manguezal). Nela estão inseridos a Pedra de Xangô, o Vale Encantado, o manguezal Passa Vaca;
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4. Preservar as áreas de restinga, dunas e manguezal, além das florestas, pois todas
pertencem ao bioma Mata Atlântica e SSA está totalmente inserida nesse bioma,
como zona costeira. Além de serem importantes para recarga hídrica, essas áreas
contribuem significativamente para a regulação do clima e funcionam como zonas
tampão em caso de eventos extremos;
VALE ENCANTADO
5. Manter as áreas verdes existentes, estimular a abertura e a conservação de novas, investir na biodiversidade urbana já que elas favorecem a regulação climática urbana;
6. Acelerar os trâmites da criação do Refúgio de Vida Silvestre do Vale Encantado e
estabelecer uma gestão eficiente compartilhada com a comunidade;
7. Criar e manter Corredores Ecológicos urbanos e fortalecer as conexões entre parques, UCs e áreas verdes que já existem (Abaeté, Pituaçu, Teodoro Sampaio, Pirajá,
São Bartolomeu, Pedra de Xangô, Mata Escura, Vale Encantado, Abaeté ...), usando
a Educação Ambiental como elemento agregador;
PARQUE DE PITUAÇU
8. Fortalecer os movimentos locais de preservação do Parque de Pituaçu, assim como
o Fórum Permanente de Itapuã, e outros relacionados com outras áreas da cidade;
9. Fortalecer a campanha “Parques em Conexão”através do compartilhamento das
informações divulgadas pela mesma;
10. Usar a Arte como instrumento de transformação social e conscientização ambiental, alcançando com ela pessoas das comunidades que normalmente não têm condições facilitadas, nem acesso às informações mais estruturadas;
11. Trabalhar com uma agenda anual de eventos de Arte e Cultura para ocupar os
Parques (festivais, feiras, caminhadas, eventos esportivos, de autoconhecimento,
etc...);
12. Fortalecer as atividades da Escola Picolino de Artes do Circo na frente do Parque de
Pituaçu, fortalecendo a relação agregadora de atividades entre estes dois espaços;
13. Ocupar o Parque de Pituaçu e demais parques e áreas verdes, com ações de arte,
esportes e lazer;
14. Revitalizar a ciclovia do Parque de Pituaçu (aproximadamente 15 km), mantendo
seu aspecto natural e ocupá-la com atividades e eventos para a comunidade;
15. Preservar as áreas do Parque de Pituaçu e impedir a construção de via expressa por
cima da lagoa;
16. Proporcionar atividades considerando os cuidados com as vidas que podemos ver e
com o sagrado, que é invisível aos olhos, mas que está a todo momento emanando
suas energias através das matas e das águas;
APA BACIA DO COBRE – PARQUE SÃO BARTOLOMEU
17. Cuidar e preservar a APA da Bacia do Cobre/São Bartolomeu;
18. Buscar auxílio em bases epistemológicas que sejam complexas, holísticas e integradoras da diversidade dos modos de vida;
19. Valorizar existências e resgatar a História do Subúrbio;
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20. Usar o espaço das Trilhas Ecológicas para sensibilizar e informar;
21. Conservar, planejar e monitorar os usos das matas e águas da APA Bacia do Cobre
(extrativismo, pesca, uso religioso);
22. Exigir da Embasa a retirada dos esgotos das águas da Bacia do Cobre, do Lago da
Barragem e dos Parques, assim como outros cursos d’água e lagoas de Salvador;
23. Exigir que seja construído um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a EMBASA
e Sociedade Civil Organizada no que diz respeito aos problemas já identificados
e a proposição de estratégias mais eficazes para solução dos problemas, de forma
participativa;
24. Fortalecer indivíduos, grupos, associações, coletivos, que exercem o papel de
“Guardiões da Floresta”, para que possam manter um trabalho de monitoramento
e mobilização pela conservação ambiental da APA da Bacia do Cobre e dos Parques
Lagoa da Paixão, Pirajá e São Bartolomeu;
25. Interromper o tamponamento do Rio Paraguari e exigir a integração das obras que
acontecem sem diálogo nesta bacia entre os governos estadual e municipal. Obras
que acontecem concomitantemente sem que um saiba sobre o projeto do outro,
com risco das obras interferirem entre si e provocarem problemas futuros;
26. Discutir e decidir junto com as comunidades as questões socioambientais da APA e
dos Parques Lagoa da Paixão, Pirajá e São Bartolomeu: poluição por lançamento de
efluentes domésticos e industriais nos corpos hídricos que integram o sistema Bacia
do Cobre, observando que neste processo a rede de esgotamento sanitário da Embasa está subdimensionada e tem se mostrado incapaz de suprir o aumento exponencial da produção de esgotos, em decorrência disto constantemente os seus Postos de
Visitas - PVs extravasam e poluem o rio e nascentes; poluição das águas e ocorrência
de casos de esquistossomose (acompanhados pela Fiocruz); invasão de áreas da mata
por empresários, grileiros, etc.; intervenções de infraestrutura de moradia e viária
provocadas pelo próprio poder público sem planejamento prévio. Aqui se insere a ausência do plano de manejo e de políticas públicas que protejam a vida de todos que
convivem com a florestas e estão mais próximos das dinâmicas rurais do que urbanas,
embora em coexistência tensionada no espaço urbano; ausência de políticas públicas
socioambientais impulsionadas pelos próprios governos estadual e municipal;
27. Acelerar a expansão do modelo de cercamento instalado no São Bartolomeu em
todo o entorno da floresta (compreendendo as áreas de Pirajá; Derba; Hospital do
Subúrbio; Conjunto Habitacional Paraguari II; Mirantes de Periperi; Ilha Amarela e
Rio Sena);
28. Elaborar e implementar um Plano de Resíduos Sólidos para APA;
29. Incentivar a agroecologia e ações de reflorestamento;
30. Buscar soluções inteligentes que integrem as comunidades e sociedade civil organizada em seus diferentes territórios, de forma a fomentar a apropriação destas às
áreas da APA que já convivem de forma ecologicamente sustentável, com possibilidade de desenvolvimento humano (emprego e renda), sem repetir os erros do passado;
ITAPUÃ – LAGOA DO ABAETÉ
31. Valorizar a história de Itapuã e da Lagoa do Abaeté: local de pesca de baleias e
produção do óleo para os lampiões de rua no início do século passado; lavadeiras,
pescadores, Ganhadeiras de Itapuã – tema recente da Escola de Samba Viradouro,
carnaval 2020;
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32. Considerar a fragilidade dos ecossistemas de restinga e de dunas locais, para preservá-los;
33. Incentivar as pesquisas sobre a área de Itapuã e entorno, buscando alternativas
para preservação da região;
34. Articular com escolas de Itapuã e comunidades locais para discutir a preservação da
área;
35. Promover atos em defesa da região de Itapuã/Abaeté e trilhas locais;
36. Preservar o acesso à orla de Itapuã, não permitindo o fechamento das praias pelos
condomínios locais.

4. QUESTIONAMENTOS
Considerando que, por inúmeras ocasiões, os modelos de consultas e de audiências
públicas atuais não têm sido satisfatórios, porque constantemente tornaram-se
apenas um momento informativo por parte dos grupos gestores, com muito pouca
possibilidade de estudo, análise, aprofundamento e contribuições efetivas por parte
das comunidades, perguntamos:
1. Como as comunidades dos territórios de Salvador e RMS vão poder participar e
interferir nas decisões, durante a elaboração do PMAMC e demais instrumentos de
planejamento?
2. Como tornar transparente e efetivamente participativa a condução dos conselhos
municipais que tratam desse tema: Emergência Climática?
Refletindo sobre essas questões, consideramos fundamentais alguns pontos a seguir:
• Disponibilizar toda a documentação a ser apresentada nas consultas e/ou nas audiências públicas com uma antecedência que permita os estudos necessários;
• Elaborar e disponibilizar, junto com a documentação formal, um Resumo Técnico,
com linguajar mais popular;
• Divulgar o andamento dos processos de planejamento público de forma transparente e, principalmente, de fácil acesso a qualquer cidadão e cidadã, através de meios
virtuais e presenciais;
• Integrar de forma real os representantes da sociedade civil, da prefeitura, das empresas privadas, dos cidadãos, das cidadãs e das universidades, de maneira que os
participantes tenham autonomia e ampla liberdade de expressão;
• Usar o formato de oficinas deliberativas, para o diálogo livre e aberto dos diferentes
itens do PMAMC e demais instrumentos de planejamento, de uma forma horizontal
com a participação dos representantes dos diferentes segmentos;
• Incluir um representante da sociedade civil na equipe de elaboração do PMAMC.
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