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APRESENTAÇÃO

Este relatório representa o início de uma série de posicionamentos do Fórum Clima
Salvador (FCS) com o objetivo de colaborar com a construção do Plano de Mitigação e
Adaptação às Mudanças do Clima de Salvador (Pmamc). Neste documento, o FCS
discorre sobre a apresentação da empresa Way Carbon em conferência remota e
documentada em um arquivo de slides, com o título “Avaliação Preliminar de Riscos
Climáticos de Salvador”. Apesar da apresentação do Pmamc não conter os
aprofundamentos, informações mais detalhadas da metodologia e a resolução de
imagem (por exemplo, de mapas) necessários, foi possível abrir um leque de
questionamentos e contribuições que certamente enriquecerá o debate e o
desenvolvimento do plano em questão. Assim, este relatório faz uma apreciação
preliminar a partir do que foi apresentado, e o resultado é fruto das discussões realizadas
em três encontros do Fórum.

Criado em maio de 2020, o Fórum Clima Salvador (FCS) é uma iniciativa da sociedade
civil para discutir e elaborar propostas para a cidade se preparar para reduzir os efeitos
do aquecimento global.

Para mais esclarecimentos ou comentários, entrar em contato pelo endereço eletrônico
forumclimasalvador@gmail.com.
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1. INTRODUÇÃO

Lançado em 19 de maio de 2020 em plataforma digital, com a presença de 71
participantes entre lideranças de territórios, ativistas e pesquisadores das mais diversas
áreas do conhecimento representando vinte instituições, entre ONGs, laboratórios de
pesquisa científica e entidades ligadas a importantes causas ambientais, o Fórum Clima
Salvador (FCS) se apresenta como um espaço para discussão sobre as mudanças
climáticas. Convencido da importância da interlocução entre sociedade civil e poder
público, este coletivo de entidades e lideranças nasce em virtude do bem-vindo Pmamc,
uma iniciativa da Prefeitura Municipal sob responsabilidade técnica do consórcio
formado pelas empresas Way Carbon e Iclei, com apoio da WWF-Brasil.
O engajamento e a intervenção dos cidadãos soteropolitanos é de extrema importância
na agenda internacional e local de mudanças climáticas, uma vez que sabemos que seus
efeitos afetarão de forma mais contundente os países e regiões mais pobres. A resolução
de problemas na esfera social que envolve questões de equidade e justiça – que são de
difícil definição dado o pluralismo de valores na sociedade – e para os quais é difícil ou
impossível prever de modo preciso as decorrências das intervenções (por vezes
denominados problemas perversos), pode ser beneficiada pela adoção de estratégias
colaborativas de resolução, que envolvem a participação dos grupos sociais interessados
(stakeholders), uma medida essencial para que as soluções propostas não sejam
consideradas impróprias ou inaceitáveis (Roberts, 2000). A caracterização dos riscos
associados às mudanças climáticas e formulação de estratégias de adaptação aos
mesmos pelas cidades constituem problemas desse tipo. As experiências de cidades
como Nova York e Londres que já estão em uma fase avançada do processo de
preparação para as mudanças climáticas mostram como foi importante o engajamento
dos stakeholders nas diversas fases do processo: nas fases iniciais, eles contribuíram
com a identificação dos impactos setoriais mais relevantes e dos limiares relacionados a
esses impactos, com a definição da escala apropriada para análise e mesmo com suporte
financeiro e de recursos humanos para apoiar a pesquisa; nas fases seguintes,
contribuíram com a disseminação dos resultados para outros parceiros, com o ajuste dos
estudos especificamente para as necessidades dos diferentes setores no desenvolvimento
de estratégias de adaptação e para garantir a manutenção do suporte financeiro para as
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atividades e comunicação integrando setores (Hunt & Watkiss, 2011). Contudo, o
caminho para estabelecer interações frutíferas entre tomadores de decisão e stakeholders
em processos de planejamento para mudanças climáticas possui obstáculos com origem
tanto no interior do governo municipal como na compreensão das interações que
ocorrem na rede de atores envolvidos (Giordano et al.,2020), Assim, é importante que a
estratégia de concepção do plano de análise de risco e de adaptação estabeleça
estratégias eficazes de participação dos stakeholders.

Muitas das decisões relacionadas ao desenvolvimento urbano futuro requerem
informações sobre os riscos das mudanças climáticas nas cidades. Considerando que as
cidades localizadas em países em desenvolvimento já possuem um déficit de adaptação
às condições climáticas atuais em função de sua população crescer mais que a sua
capacidade de infraestrutura física (Hunt & Watkiss, 2011), avaliar adequadamente os
riscos das mudanças climáticas para Salvador a tempo de implementar as medidas
necessárias se torna um desafio ainda maior.

Reconhecemos que a proposta do Pmamc é promissora e a participação da sociedade no
seu desenvolvimento poderá fornecer um produto mais robusto. E, nesse sentido, o FSC
busca estimular a interação com os tomadores de decisão das diferentes esferas de
poder, favorecendo a criação de um ambiente de construção coletiva e colaboração.

Este relatório é uma análise do documento “Avaliação dos resultados preliminares do
índice de risco climático para Salvador” com as contribuições do Fórum Clima Salvador
para o aprimoramento do Pmamc, e sua futura incorporação às políticas públicas
municipais.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para elaboração do presente relatório envolveu a realização das
atividades descritas abaixo:
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Análise do documento “Avaliação dos resultados preliminares do índice
de risco climático para Salvador”, apresentado na oficina realizada pela
equipe do Pmamc em 06/05/20, e encaminhado por correio eletrônico
aos participantes no dia 11/05/20 para leitura, avaliação e contribuições.



Realização de 3 (três) reuniões remotas do FCS abordando o documento
“Avaliação dos resultados preliminares do índice de risco climático para
Salvador”, e discussão.



Apresentação de 7 (sete) palestras por técnicos e cientistas de diferentes
áreas para subsidiar a discussão e a sistematização das contribuições.



Coleta e sistematização das contribuições por meio de textos técnicos
e/ou científicos elaborados pelos participantes do Fórum Clima Salvador,
chats e e-mails.



As avaliações e contribuições coletadas foram sistematizadas e
classificadas de acordo com a sua natureza em: (i) questões estruturantes;
(ii) questões específicas; e, (iii) sugestões para aprimoramento do
processo do Pmamc.

As questões estruturantes abrangem a avaliação de aspectos básicos como, por exemplo,
a abordagem metodológica utilizada, conceitos, entre outros, que dão sustentação ou
fundamentação aos resultados descritos no documento “Avaliação dos resultados
preliminares do índice de risco climático para Salvador”. As questões específicas se
referem a aspectos menos abrangentes e mais restritos como, por exemplo, relacionados
a uma ameaça climática específica ou indicadores usados nos estudos. Por fim, as
sugestões para aprimoramento do processo do Pmamc contemplam contribuições ou
orientações relacionadas a questões gerais associadas ao desenvolvimento do Plano de
Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima em Salvador e sua futura incorporação às
políticas públicas municipais.
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3. AVALIAÇÃO CRÍTICA E SUGESTÕES PARA APRIMORAMENTO

3.1 Questões estruturantes

3.1.1 Definição dos riscos a serem avaliados

O documento se refere às seguintes ameaças climáticas: Inundação, Deslizamento,
Ondas de calor, Doenças transmissíveis e Seca meteorológica. Não estão claros os
critérios relacionados à seleção especificamente desses riscos, já que a literatura
científica reconhece uma diversidade maior de riscos advindos das mudanças
climáticas. Um dos artigos científicos mais citados na base Scopus sobre ameaças das
mudanças climáticas às cidades (Hunt & Watkiss, 2011) realiza uma revisão da
literatura sobre esses riscos, caracterizando 13 categorias de riscos:

a) elevação do nível do mar em cidades costeiras, que causa:
- inundação e deslocamento;
- erosão da costa e perda de terra;
- aumento da salinidade em estuários e aquíferos costeiros;
- elevação do lençol freático costeiro e resistência à drenagem;
- alteração dos sedimentos de fundo e mudança das funções dos ecossistemas costeiros;
- impactos sobre atividades recreativas;

b) aumento de tempestades em cidades costeiras, que causa:
- inundação;

c) efeito de eventos extremos (ventos, tempestades, inundações derivadas de chuvas
intensas, calor extremo, secas) sobre a infraestrutura construída:
- Um estudo estimou perda de PIB de até 10-25% com resultado de um único evento,
podendo levar a perdas irreversíveis;
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d) problemas de saúde (morbidade e mortalidade), relacionados a:
- calor (e frio);
- doenças propagadas pela água e pelos alimentos;
- doenças propagadas por vetores;
- doenças propagadas por inundações;

e) impactos sobre a demanda de energia (para resfriamento no verão), em função de
- aumento de temperatura e criação de bolsões de calor na cidade (estimativas de até
30% de aumento de energia por ar-condicionado na Grécia em 2080);

f) impactos sobre a demanda e disponibilidade e qualidade de água doce: com efeitos
em:
- consumo humano;
- agricultura;
- geração de energia;
- saúde;
- recreação;
- pesca;
- navegação;
- perda de biodiversidade.

g) impactos sobre o turismo e herança cultural:
- há previsões de migração de turismo nacional e internacional de áreas mais quentes
para áreas mais frescas;
- interação de altas temperaturas e falta de água no verão podem reduzir atração em
áreas com esse padrão de mudança e erosão da costa pode reduzir atração de áreas
costeiras;
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- perda de turismo pode prejudicar manutenção de herança cultural que atualmente é
sustentada pelo turismo;

h) impactos sobre os ecossistemas e biodiversidade urbanos, afetando:
- os serviços que estes oferecem como oportunidades de recreação;

i) efeitos sobre a poluição do ar;

j) efeitos sobre os ativos físicos que são usados para produção e serviços na cidade;

k) efeitos sobre o custo dos materiais e inputs para a produção econômica;

l) efeitos sobre o custo dos negócios e para a competitividade e performance econômica;
m) efeitos sobre padrões de emprego.

É importante que o critério de seleção de riscos entre os riscos potenciais seja claro,
dialogue com o planejamento de desenvolvimento da cidade e com os setores sociais
que serão impactados por eles.

3.1.2 Definição da área de abrangência do estudo

Riscos climáticos não derivam apenas dos efeitos do clima diretamente na cidade, mas
sobre os ambientes dos quais a cidade depende, que podem estar localizados próximos a
ela ou em outros continentes. Constata-se que o estudo modela apenas os impactos
diretos das mudanças climáticas sobre a área delimitada pela região metropolitana de
Salvador. Contudo, a cidade não representa um sistema fechado, e ela tanto depende
como influencia outras áreas geográficas.
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O fornecimento de água, alimento e energia à cidade, por exemplo, depende das
condições climáticas das regiões que exportam esses bens a Salvador. Alguns desses
impactos indiretos podem ser mais relevantes que alguns dos impactos diretos do ponto
de vista da priorização para adaptação. Tomando os aspectos citados, fundamentalmente
o abastecimento de água da cidade vem da bacia do Paraguaçu em pleno semiárido
baiano, cuja dependência gira em torno de 60%. Estudos realizados a partir de cenário
para o período de 2070 a 2100 traçado a partir do IPCC (2007) apontou uma redução de
73% das vazões médias do rio Paraguaçu (GENZ et al., 2011); o abastecimento
alimentar que, historicamente, vem de cidades do Recôncavo e de centros mais distantes
como São Paulo; a energia predominantemente elétrica a partir da geração e transmissão
das usinas da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) – cujas usinas estão
localizadas no interior do estado e outros estados do nordeste. Há necessidade de que o
estudo apresente um argumento para não levá-los em conta.
Nesse sentido, uma avaliação na escala de cidade deve ser estruturada para não excluir
interdependências - incluindo fluxos de recursos físicos e financeiros - com regiões
geográficas vizinhas ou mais amplas (Hunt & Watkiss, 2011). A análise da abordagem
adotada no Pmamc disponível na apresentação Riscos Climáticos indica que as
interdependências entre a cidade de Salvador e regiões geográficas vizinhas ou mais
amplas não foram adequadamente dimensionadas.

3.1.3 Compreensão dos limites da previsão e busca de estratégias robustas para
mitigação e adaptação

É importante que o estudo esclareça que a precisão da previsão dos modelos climáticos,
particularmente quando aplicados a escalas espaciais mais finas, é baixa: os modelos de
mudanças climáticas globais são robustos na previsão de mudança de temperatura
média, mas sua capacidade de prever os níveis de precipitação regional e a frequência e
intensidade de eventos extremos (e.g., inundações, tempestades de ventos, extremos de
calor) é bastante variável; além disso, essas dificuldades podem se exacerbar nas
previsões relacionadas a ilhas de calor e enchentes para escalas espaciais mais finas, que
se refiram ao interior das cidades (Hunt & Watkiss, 2011). Desse modo, ainda que o
processo de modelagem possa gerar infomapas que aparentem uma grande precisão em
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suas previsões, elas devem ser avaliadas com as devidas ressalvas. Além disso, as
previsões podem ser contingentes à metodologia e dados usados para realizar a
modelagem: decisões metodológicas diferentes, como escolha dos parâmetros
climáticos usados e escolha da categoria de impactos, podem gerar previsões distintas
(Hunt & Watkiss, 2011). A metodologia proposta não procura avaliar se as previsões
obtidas são robustas a alteração das escolhas metodológicas empregadas, assim não há
uma estimativa do grau de confiabilidade dos cenários gerados.
Isso leva à necessidade de planejar estratégias de mitigação e adaptação robustas a uma
amplitude de sensibilidades climáticas. Sabe-se, por exemplo, que estratégias baseadas
na qualificação e ampliação da infraestrutura verde das cidades têm o potencial de gerar
benefícios nas escalas espaciais de quarteirão, de bairro e de cidade em uma diversidade
de situações climáticas (Gill et al., 2007; Demuzere et al., 2014; Senosian).
Assim como, vulnerabilidades sociais podem ser melhor enfrentadas se vistas em
perspectivas; não pontualmente, mas estruturalmente, não como um fenômeno estático,
mas reconhecidas como um processo histórico de vulnerabilização que pode ser aliviado
por ações de adaptação climática, mas não sanado - um tema que aprofundaremos em
documento específico.

3.1.4 Importância da infraestrutura verde para mitigação e adaptação às mudanças
climáticas

A literatura científica mundial destaca a importância e o papel da infraestrutura verde
nas cidades para a mitigação e adaptação às mudanças climáticas nos assentamentos
urbanos (Sirakaya et al., 2018; SCBD, 2012;Hunt & Watkiss, 2011; Jim & Chen, 2009;
Gill et al., 2007).

Os espaços verdes urbanos (parques e áreas agrícolas, florestas, gramados residenciais,
telhados verdes) contribuem para a mitigação da mudança climática de três modos
principais: (i) aumentam o armazenamento e a absorção de calor através de serviços
ecossistêmicos como a provisão de sombra, a interceptação e infiltração da água das
chuvas e a redução da poluição; (ii) as árvores proporcionam mais sombra e
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resfriamento, reduzindo o consumo geral de energia; (iii) reduzem significativamente o
efeito de ilha de calor urbana (áreas urbanas são mais quentes que as regiões
circundantes), cuja intensidade é influenciada pela quantidade relativa de vegetação
versus prédios e superfícies pavimentadas, o consumo de energia na cidade e os
materiais usados na construção de edifícios (SCBD, 2012).

Criar e ampliar a disponibilidade de telhados verdes, jardins, a arborização de ruas,
áreas verdes e parques são medidas que preparam as cidades para lidar com os efeitos
das mudanças climáticas. Em áreas muito adensadas, isso pode ser atingido com
telhados e fachadas verdes, arborização de ruas e conversão de ruas selecionadas em
caminhos verdes, priorizando áreas com populações mais vulneráveis. As gramas
perdem a função de resfriamento em períodos estendidos de seca, o que demanda
manutenção de corpos d’água superficiais, a captação de água da chuva ou irrigação
com água cinza. Já as árvores não têm esse problema porque acessam a água de
camadas mais profundas. Para evitar riscos de inundação as áreas verdes têm que ser
suplementadas com estratégias de armazenamento de água da chuva. O aumento das
áreas verdes adicionalmente contribui com o sequestro de carbono e a redução de
consumo de energia (Gill et al., 2007).

Romero (2000) indica que a falta de planejamento para a construção e consolidação de
espaços urbanos, associados à adoção de tipos de pavimentação, materiais de vedação e
revestimentos construtivos inapropriados; além do mau posicionamento das fachadas
em relação ao sol e ao vento, têm promovido alterações nas movimentações de ar, além
da diminuição do albedo. Estes elementos, que não são considerados para o arranjo do
espaço urbano, promovem significativamente um ciclo de queda na qualidade urbana,
sobretudo quanto ao conforto térmico.

A vegetação contribui de forma significativa para o estabelecimento do microclima
urbano, pois auxilia na diminuição da temperatura do ar, absorve energia, favorece a
manutenção do ciclo oxigênio-gás carbônico, essencial à renovação do ar, além de
amenizar a poluição do ar. O próprio processo de fotossíntese auxilia na umidificação
do ar, através do processo de evapotranspiração. A vegetação não somente intercepta a
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radiação solar e modifica as características do vento, mas também reduz a incidência da
precipitação sobre o solo e altera a concentração da umidade na atmosfera e nas
superfícies adjacentes. Com isso, tende a estabilizar os efeitos do clima sobre seus
arredores imediatos, reduzindo os extremos ambientais. A arborização urbana promove
a conservação da flora nativa, abriga a fauna silvestre, contribuindo para o equilíbrio
das cadeias alimentares, diminuindo pragas e agentes vetores de doenças, além de
promover a saúde física e mental da população (Mascaró, 2009).

A influência e o papel estratégico da manutenção e ampliação de uma infraestrutura
verde em Salvador para ajudar a cidade a reduzir os riscos dos efeitos das mudanças
climáticas, inclusive evitar deslizamentos de terra, precisa ser melhor caracterizado e
dimensionado nos estudos apresentados pela equipe do PMAMC. A análise do
documento parece indicar que o potencial desta infraestrutura tão amplamente ressaltada
na literatura científica foi subdimensionado nos estudos apresentados.

3.1.5 Base de dados utilizada

Foram identificadas algumas restrições importantes da base de dados que limitam e
simplificam as análises pretendidas. Como ponto de partida, foi feita uma escolha por
um cenário fixo com análise da evolução das ameaças na linha do tempo, além da
informação que se optou por uma abordagem simplificada apenas para o cenário social.
Sendo assim, a proposta ressalta o número de habitantes que possam vir a ser
negativamente afetados pela mudança do clima, sua sensibilidade e capacidade de
adaptação, priorizando-se assim nos resultados a demonstração dos impactos diretos
sobre a população. Análises de risco são questões complexas. Então, como tratar o
complexo de forma simples?

Foi considerado o cenário conservador do modelo climático regional Eta-HadGEM2ES, 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, por
se tratar de um instrumento de planejamento, as incertezas envolvidas devem ser
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consideradas e, assim, assumir uma faixa de possibilidades, contemplando 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 estimada no CENSO 2010, para fins de definição dos
fatores de Exposição e Vulnerabilidade. Lamentavelmente não temos a tempo a
atualização decenal de todo o censo 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, o que parece não ter sido realizado. Por
exemplo, a estimativa populacional de 2019 por município está disponível no site
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6579. Isso se faz importante pois no estudo “a Exposição
é composta exclusivamente pela densidade populacional”, conforme consta no 15° slide
do documento encaminhado pela equipe do PMAMC, 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. 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 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” (10° slide).
Não parece minimamente razoável, não considerar o aumento da população e ocupação
da cidade nos horizontes futuros. Estudos de engenharia, e outros, voltados 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, entendemos que o Pmamc deve estar em acordo e dialogar
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com os mesmos, dentre outros que o afetem. Neste contexto, não é feita qualquer
referência ao PDDU e outros Planos ou normas.

No 10º Slide consta que “análises de riscos climáticos são complexas...” e na sequência
é dito que “No caso desse estudo optou-se por uma abordagem simplificada”.
Compreendemos que simplificações frequentemente são necessárias em qualquer
modelagem, estudo e análise, mas, no entanto, devem ser feitas ponto a ponto,
devidamente justificadas, após esgotadas as possibilidades de precisão, e tendo-se ideia
a respeito do grau de incerteza que impõe sobre os resultados a obter. Entretanto, parece
um contrassenso que um problema complexo seja tratado, já por princípio, de forma
simplificada, e sem claras justificativas técnicas e científicas.

Ainda no 10° slide é dito que há “ausência de informações sistematizadas ou em
formato adequado para inserção no cálculo” do risco, limitando-o. E que:

“Essas informações são essenciais (grifo nosso) para avaliação da vulnerabilidade e resiliência
associadas aos sistemas econômicos, às obras de 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 existe um sistema econômico e
que este pode ser afetado pelas mudanças climáticas. No entanto, compreendemos que
“obras de engenharia” e o “capital verde” não são “sistemas” a serem impactados, mas
sim elementos da paisagem que devem ser considerados na análise dos efeitos das
mudanças climáticas, pois se referem à infraestrutura urbana e às condições que podem
acentuar ou atenuar os efeitos adversos. Essas informações são viáveis de serem
mapeadas e computadas nos estudos, se submetidas a tratamento adequado, e
compreendemos que devem ser consideradas.

3.1.6 Modelo de cidade, cenários e aspectos afetados pela temporalidade
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Na apresentação, foram ressaltadas as características de densidade populacional,
crescimento desordenado e a visão de que a economia é só voltada para o turismo.
Considera-se uma análise muito simplificada para uma cidade diversa, com muitas
complexidades e desigualdades sociais – mas com grande potencial também. Essa
perspectiva reduz o espectro a ser considerado para definição das medidas necessárias
voltadas para resolver problemas da população, criar alternativas para a matriz
econômica, entre outras questões. E, nesse sentido, ainda que esta seja uma fase de
diagnóstico - é importante que desde já sejam sinalizadas diretrizes para as políticas
urbanas da cidade.

Há, em curso, alguns planos promovidos pela prefeitura, mas não se observa uma rede
de comunicação entre eles, uma análise transversal ou atuação conjunta para garantir a
cooperação e integração de objetivos. A Prefeitura Municipal de Salvador lançou em
2014 o Plano Salvador 500 tendo a coordenação técnica sob responsabilidade da
Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), e segundo consta1:

“O Plano Salvador 500 é um plano de longo prazo que visa orientar ações e políticas públicas
em desenvolvimento urbano territorial até 2049 que possam tornar a cidade menos desigual em
termos sociais, urbanísticos e ambientais”.

No contexto, sob a mesma coordenação, é lançado o Projeto Salvador: Visões do
Futuro que “tem como finalidade a realização de estudos e propostas que vão subsidiar
a elaboração” do Plano Salvador 500. Nele foi envolvido um grupo interdisciplinar de
acadêmicos – em sua maioria da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – e segundo
declara¹:
“O projeto Salvador: visões do futuro representa continuidade de trabalho anterior, realizado
pelo núcleo Salvador Observatório das Metrópoles em 2015, por demanda da FMLF, cujos
estudos sobre transformações urbanas, sociais, demográficas e metropolitanas ocorridas no
início do século XXI, levaram à projeção de uma situação futura plausível por meio da
construção de cenários tendências, de modo que os problemas urbanos e metropolitanos
1https://salvadorvisoesdefuturo.wordpress.com/sobre/
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identificados possam ser enfrentados pelo órgão de planejamento urbano, metropolitano e
regional”.

Não parecem ter sido considerados os estudos e propostas derivados de tal projeto.
Desta forma, ressalta-se que não foi esclarecido que modelo de cidade foi adotado para
o embasamento das análises, para a garantia de consistência dos resultados encontrados
e para projetar o cenário futuro com as políticas públicas e planos futuros já aprovados.
No que diz respeito ao cenário, este foi mantido fixo, com perfil e características por
aquele definido no Censo 2010 do IBGE. No que diz respeito aos cenários de extremos
climáticos foram feitas projeções para o ano de 2100 com o mesmo cenário fixo
definido pelo Censo 2010: qual seria o resultado real desta análise? Não seria mais
realista estabelecer cenários múltiplos considerando-se os aspectos de uso de água,
energia, alimentação, envelhecimento da população, entre outros, em um espaço de
tempo mais curto?

As condições e dados do Censo 2010 refletem uma realidade que já não representa mais
a condição atual da cidade, e torna-se ainda mais irreal se fixá-la para um cenário futuro
desconsiderando a temporalidade e as várias incertezas associadas:



envelhecimento da população;



intensificação da urbanização e dos movimentos migratórios;



economia de inovações: o papel da tecnologia no desenvolvimento;



economia global interconectada;



crescimento da demanda por energia e da sua oferta por meio de uma matriz
energética diversificada, com aumento do peso das energias renováveis, porém,
as políticas poderão levar à dispersão urbana e a um uso ineficiente da energia;



crescimento da demanda mundial por alimentos e aumento da pressão sobre os
recursos hídricos;



precarização da classe trabalhadora;



saúde pública que neste momento se impõe como um fator estratégico.
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Acredita-se que o Projeto Salvador: visões do futuro poderia fornecer informações
relevantes e consistentes sobre esses cenários – com as variabilidades necessárias de
cenário pessimista a otimista. Ou ainda, se não há um modelo previamente estudado - o
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador aprovado em
2016 (PDDU/2016) – Lei 9069/2016 – poderia ser o ponto de partida, visto que esta é a
proposta definida pelo executivo e aprovado pelo legislativo - perde-se uma grande
oportunidade de aferir os impactos potenciais desta cidade já projetada. Seria de
extrema relevância discutir o PDDU/2016 que, em linhas gerais, optou pela liberação do
gabarito na cidade, bem como alterou para maior os multiplicadores que definem as
áreas de construção dos terrenos que potencialmente causarão o adensamento em alguns
bairros da cidade e o comprometimento de serviços de infraestrutura, bem como
impactarão sobre as áreas verdes já bastante reduzidas. A nossa compreensão é de que o
modelo proposto por este PDDU/2016 não consegue se adequar às necessidades
pretendidas para o Pmamc.
No momento atual, pode-se antever um cenário pessimista com algumas projeções:



A

recessão

econômica

mundial,

agravada

pela

COVID-19

impacta

negativamente nos investimentos públicos previstos para os modos sustentáveis
e transporte de carga, na década 2020 – 2030, pelo Estado, que se mostra assim
insuficientes para a dinamização do setor.


A crise sanitária causada pela COVID-19 e futuras pandemias impactará
negativamente nos custos fixos e operacionais das empresas de transporte
público e de carga, assim como, nas suas margens de lucro.



A década de recessão econômica pós COVID-19 limita ainda mais a capacidade
de compra dos mais pobres, demanda cativa dos modos públicos, os processos
de exclusão e violência urbana, recrudescem.

Nesse contexto, a recessão econômica dificulta fortemente o processo de integração dos
modos coletivos (mercados da mobilidade sustentável), com a revolução digital, em
curso, a fragmentação e concorrência dos mercados do transporte público são
fortalecidas, provocando uma migração de usuários no sentido inverso, da
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sustentabilidade, ou seja, as viagens quotidianas por transporte individual motorizado
aumentam significativamente.

A consolidação dos avanços da inovação tecnológica (no uso da informação, do tempo e
a energia) e a possibilidade de crescimento da classe média, em escala global, colocam
os modos privados, plataformas da e-mobility e assemelhados, como alternativos, sobre
os modos públicos e coletivos.

Em termos espaciais, o cenário dramático fala da consolidação da metrópole dispersa,
ou seja, um arquipélago urbano, não integrado pelas redes de transporte de alta
capacidade e/ou modos sustentáveis, o qual, aumenta as distancias, provocando
“deseconomias” urbanas em grande escala e perda de competitividade.

Neste cenário, não são implementadas políticas integradas de transporte, uso do solo e
saúde pública, a descentralização das atividades urbanas, na RMS, não ocorre e, a
acessibilidade não se distribui pelo território de forma homogênea, originando um
conjunto de impactos:


reforço da concentração de atividades urbanas em poucas centralidades;



consolidação da segregação urbana: violência urbana;



degradação total do centro histórico;



consolidação dos modos de transporte individuais, individuais sob demanda e,
informais;



declínio das atividades econômicas com impactos no setor imobiliário e de
serviços conexos;



consolidação da dispersão urbana: impactos definitivos na sustentabilidade.
Portanto, a região metropolitana fragmentada se encontra vulnerável frente aos
fenômenos de mudanças climáticas e futuras pandemias.

3.1.7 Metodologia para estimativa dos riscos
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Os principais fatores de vulnerabilidade a riscos climáticos em assentamentos urbanos
abrangem: (i) a distância de rios e da costa marinha – as áreas mais próximas a esses
ambientes são mais suscetíveis a enchentes; (ii) a economia – as áreas dependentes do
clima são mais vulneráveis; (iii) o tamanho – assentamentos maiores enfrentam maior
risco; e, (iv) vulnerabilidade social – setores mais vulneráveis e localizados próximo as
áreas de risco são mais prejudicados (Hunt & Watkiss, 2011).

A quantificação e o 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 analisado, a Vulnerabilidade
ainda se desdobra em Sensibilidade e Capacidade adaptativa.

A exposição é composta exclusivamente pela densidade populacional considerando a
população estacionária e a área do setor censitário definidos no Censo de 2010 (IBGE)
que, conforme citado anteriormente, não atendem a realidade atual. Em relação à
percepção da vulnerabilidade – sensibilidade e capacidade de adaptação, o problema
está sendo enfocado apenas no domicílio quando deveria ser no ambiente urbano
construído, uma vez que se trata de um problema de planejamento público. A
caracterização dos sistemas não está bem delineada (ver exemplo da drenagem que
avalia a vulnerabilidade de inundação). Com relação a definição dos referenciais e
índices utilizados, as fontes e referenciais utilizadas não estão claras. O método de
considerações e análises segue simplificado. Não são usados estudos e dados
disponíveis: morfologia do entorno ou do meio ambiente construído, Ilhas de calor,
microclimas, impermeabilização, arborização, etc.

Em que pesem as incertezas e limitações que possam existir nos dados e informações, e
na montagem dos índices utilizados nos cálculos dos Riscos, a abordagem empregada
parece factível e eficiente se bem desenvolvida. As incertezas e limitações mencionadas
devem ser minimizadas ao máximo por meio de: (i) identificação de fatores causais
mais relevantes no contexto estudado e para os objetivos definidos; (ii) aquisição de
dados e informações com a maior validade e confiabilidade possível. Entretanto, a
validade e confiabilidade referidas, passam por quantidade e qualidade dos dados e
informações sobre os fatores relevantes, ou seja, pela sua representatividade espacial,
temporal e de escala apropriadas; (iii) uma adequada compatibilização entre tais escalas;
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e, (iv) 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.

3.2 Questões específicas

3.2.1 Riscos de inundação

Devido ao fato dos riscos de inundação se relacionar com elementos de outros riscos
mapeados pela equipe do Pmamc, poderão ocorrer algumas menções cruzadas entre os
mesmos em algum momento ao longo deste relatório.

No 17° Slide, referente à Sensibilidade, a renda, o número de pessoas por domicílio,
faixas etárias e grau de impermeabilização são considerados. Entretanto, nossa
preocupação se refere a situarem essas informações nos setores censitários do IBGE o
que, em grande parte, não corresponde com áreas sujeitas à inundação, alagamentos e
enxurradas. Essas ocorrências exigem um refinamento de escala associada à rede
hidrográfica de Salvador. Observamos que certa consideração nesse sentido é feita
parcialmente via o Índice Morfométrico, inserido na Ameaça, a ser analisado adiante.

No 18° slide, referente a Capacidade de Adaptação, não está claro o que significa
"Acesso a saneamento", no que diz respeito à Infraestrutura. Salientamos que, de acordo
com a Lei n° 11.445/2007, “saneamento básico” 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 (n° 11.172/2008), acrescente-se ainda o
“controle de vetores e reservatórios de doenças”. Supomos se referirem 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?
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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.

O slide da página 18 traz o seguinte quadro ilustrado na figura 1:

Figura 1 - Análise de vulnerabilidade – capacidade de adaptação a inundação. Fonte: PMAMC, 2020 (em
construção)

Como definição para a capacidade de adaptação da variável socioeconômica
considerou-se como proxy a renda das pessoas e sua capacidade de fazer as adaptações
necessárias diante dos eventos de inundação, ou seja, a solução está no domicílio.
Compreende-se que esta perspectiva não corresponde a real necessidade de
enfrentamento dos cenários climáticos que serão enfrentados. Não há como repassar às
famílias uma questão que é de infraestrutura da cidade e que está no contexto do seu
ambiente construído.

Já no que diz respeito à infraestrutura, considerou-se que apenas basta mapear a
existência de rede e de bocas de lobo. Não foi repassado esse cadastro da rede de
drenagem pluvial da cidade – e não se tem registro disponível desta natureza para
compreender a perspectiva. De todo modo, esta avaliação proposta não caracteriza
adequadamente esta rede de drenagem, bem como não garante a sua efetividade já na
condição atual, e, sobretudo, se a concepção adotada para sua execução é adequada
tendo em vista a necessidade de existir um sistema de saneamento promissor em face de
eventos extremos de inundação.
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No 19° slide, na “Síntese do cálculo da Vulnerabilidade”, além das questões acima,
questionamos se o Índice Morfométrico (IM) não deveria compor a Sensibilidade ao
invés a 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 censitários do IBGE. No entanto nada foi indicado
sobre a base hidrográfica utilizada para tal.

No 21° slide, em “Ameaça”, as Variáveis Climáticas são fundamentais, sendo no estudo
realizado até agora os únicos fatores que variam nos cenários futuros (pontuamos a
necessidade de variação de outros fatores em outras partes deste relatório). Com base
nisso, é necessária atenção sobre tais dados quanto à metodologia para redução de
escala (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”. É necessário esclarecer como se trata de “Total anual”, se a
mesma é referida a certo número de dias do ano, como também se tal excedência se
refere ao percentil 95%, deve-se esclarecer sobre qual informação pluviométrica
constitui a curva de frequência considerada. Também é importante disponibilizar a
referida 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 e
dos cenários 2030, 2050 e 2100. Como isso foi obtido? A precipitação máxima diária é
um indicador de grande importância (talvez o maior deles, pelo menos 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 redução de escala
(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 (Marengo et al., 2007), em
que pesem resultados diversos a depender do modelo. Portanto, cabe esclarecimento
sobre o comportamento adotado para a variável RX1day (crescimento seguido de
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decrescimento). As variáveis R95p e R25mm mostram valores compatíveis com as
tendências estimadas por diversos modelos climáticos regionais. Mas, é importante
compreender como foram definidos, pois, seus valores influenciam grandemente as
estimativas de Risco realizadas.

O 22° slide, Ameaça – Inundação, aborda o Índice Morfométrico (IM), que é a métrica
que mais possibilita relacionar os locais da cidade geomorfologicamente mais
susceptíveis a inundações e alagamentos. Contudo, não ficou claro se os IM (obtidos a
partir de MDE com resolução de 30 m) refinam o zoneamento em escala diferente da
que os setores censitários do IBGE permitem. Tal refinamento é fundamental para um
mapeamento mais preciso, como será ressaltado mais adiante. Os indicadores
morfométricos que compõem o IM 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 tenham sido trabalhados direta e explicitamente com a
rede hidrográfica da cidade. Os valores utilizados na categorização do IM devem ser
justificados, assim como a generalização dos mesmos. 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´água, com relação ao peso atribuído (0,6). Acima
de 5m e até 10 metros o peso cai para 0,3. Parece irrealista para muitos locais da cidade,
assim como não generalizável. Foi dito que o “índice morfométrico foi avaliado
considerando a densidade e estatística zonal das ocorrências fornecidas pela
CODESAL”. Contudo, não ficou claro como isso foi realizado (Ver comentário na
referência ao 25º slide).

O 23° slide – Ameaça, mostra a síntese do cálculo da Ameaça. Foram adotados pesos
similares para as 3 variáveis climáticas e para o Índice Morfométrico. 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. Não ficou claro como foi calculado o Índice Morfométrico. Supõe-se que
se trate de um produto dos pesos das 4 métricas, mas como as métricas são consideradas
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espacialmente? Há uma maior discretização espacial para o cálculo ou emprega-se valor
único (média talvez?) em cada setor censitário? Ou outro critério?

É informado que “em cada mapa apenas as variáveis climáticas são alteradas da
histórica para as projetadas futuras”. Cada mapa se refere a um horizonte temporal.
Desta forma, qual a justificativa para não considerar também a alteração esperada das
condições físicas e demográficas da cidade como, por exemplo, quanto a ocupação do
solo, impermeabilização, densidade populacional, entre outros? Somente essa
observação já compromete todos os resultados obtidos.

Ao final do 23° 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". Entretanto, as marés atuam no agravamento de inundações e alagamentos em boa
parte da faixa costeira de Salvador.

Os slides 24° a 28° mostram os 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 Inundação. Seria um resultado esperado,
realmente? A causa vem da redução de 2 variáveis pluviométricas, R95p e R25mm.
A importância (pesos) das variáveis de chuva devem ser melhor definidas. RX1day, que
pode 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 (número dias com
chuva > 25mm) se reduza.

No slide 24° 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 a redução de escala
(downscaling) para chuvas de curta duração (1 dia ou menos). Há indicações sobre a
possibilidade de aumento da intensidade de chuvas de curta duração (Marengo et al.,
2007).
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No 25° slide se afirma que “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 no referido
slide, não parece ter coincidência entre as “ocorrências” fornecidas pela CODESAL e as
manchas de mais Alta Ameaça.

No 30° slide se afirma que “.....são mantidas as condições de exposição e
vulnerabilidade históricas”. Entretanto, as condições de Exposição e Vulnerabilidade
não serão constantes ao longo dos horizontes de tempo, e assim deveriam ser estimadas
e consideradas na análise. Os slides 30° ao 34° mostram os mapas de Risco de
Inundação. Na Figura 2 destacamos um local da cidade, apenas como exemplo, que
mostra evidente inconsistência da análise para Inundação.

Figura 2 – Destaque de região/bairros da cidade, com respeito a Risco de Inundação.

Como exemplo da ausência de sensibilidade da metodologia as 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 essa área
estar sujeita a inundação, por se tratar de terrenos elevados, sem condições
geomorfológicas para tal destaque. O mesmo ocorre na Figura 3 destacada abaixo à
esquerda, da mesma região, referente a “Hotspots – Inundação” (35° slide), e à direita,
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referente a “Variação” do Risco, que se mostra negativa (ou Risco se reduzindo) para
2100.

Figura 3 – Destaque de região/bairros da cidade, com respeito a Hotspots de Inundação e Variação do seu
Risco.

No 38° slide se afirma que nas figuras “são sobrepostas em vermelho as áreas de risco
avaliadas pela CODESAL”, e também que “As áreas de risco da CODESAL apresentam
alta convergência com o risco mapeado para Inundação”. Por fim, afirma-se 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. Contudo, as figuras apresentadas neste slide não permitem
visualizar e validar o que foi afirmado. Ao tempo que, reportando ao 25° slide
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.
Desta forma, o estudo indica 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 avaliada em termos de escala e
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associação à rede hidrográfica. É fundamental considerar que a cidade vai se modificar
física e socialmente no futuro, todavia, o aumento da população, da ocupação do solo e
impermeabilização não é considerado nos cenários futuros. Também 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 a ocupação e uso do solo futura) deve ser analisada.

3.2.2 Riscos de ondas de calor

É positivo que tenham sido consideradas as áreas verdes como elemento da Capacidade
de Adaptação. No entanto, a progressão do uso e ocupação dos solos na 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, mesmo considerando o planejamento de se
tornar a 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 considerada nas
estimativas futuras de mudanças climáticas.
O slide da página 63 traz o seguinte quadro ilustrado na figura 4:

Figura 4 - Análise de vulnerabilidade – sensibilidade a ondas de calor. Fonte: PMAMC, 2020 (em
construção)

Como proposta de percepção de sensibilidade da vulnerabilidade ondas de calor,
mantém-se o foco nos domicílios. Não está contemplada, por exemplo, a morfologia do
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entorno ou do meio ambiente construído. Essa análise resulta no conhecimento sobre as
características de arborização, impermeabilização e outros aspectos da cidade que
resultam em singularidades como micro clima, formação de ilhas de calor entre outros
fatores resultantes. Estes estudos já foram realizados e os dados encontram-se
disponíveis.

O foco na população e sua vulnerabilidade não se observou, por exemplo a superlotação
dos domicílios cuja densidade de moradores por cômodo varia significativamente em
áreas distintas da cidade. Outro aspecto não foi observado diz respeito às análises dos
indicadores de saúde disponíveis.

No que se refere à infraestrutura, ter água para se refrescar é importante, mas o
abastecimento de água tem uma série de questões a serem consideradas de
acessibilidade em um cenário futuro que não se vê aí contempladas. Já as adaptações
visualizadas para os aspectos de sensibilidade de ondas de calor estão dispostas no slide
da página 64 ilustrado na figura 5 a seguir:

Figura 5 - Análise de vulnerabilidade – capacidade de adaptação a ondas de calor. Fonte: PMAMC, 2020
(em construção)

A capacidade de adaptação associada à condição socioeconômica da população traz o
uso do ar condicionado como alternativa para quem está em uma faixa acima que aquela
avaliada como sensível. Admite-se aí o aumento do consumo de energia nos domicílios,
não sendo observada em que contexto a energia é contemplada nesta avaliação, e quais
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as fontes alternativas que estão sendo consideradas em uma condição de evento
climático extremo para a cidade.

No caso de infraestrutura, considera-se adequadamente o acesso ao sistema de saúde,
mas não foi observada a indicação de análise quanto a qualidade, tamanho e
especialização do sistema e das diferentes unidades de saúde disponível para a
população. Esta é também uma questão socioeconômica visto que pessoas com
diferentes faixas de renda têm acesso a unidades em condições de atendimento
diferentes ressaltando as desigualdades existentes.

3.2.3 Riscos de seca meteorológica

No 103° slide referente a Sensibilidade, consta que “Não existem evidências de
Infraestruturas que impactem na sensibilidade a Seca Meteorológica”. Contudo, 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 mudanças
climáticas, e de atenuação do calor e das secas.

No 104° slide referente à Capacidade de Adaptação, é afirmado algo similar “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, uma vez
que estes elementos da paisagem são fundamentais para mitigar processos de mudanças
climáticas, inclusive para suprimentos hídricos. Também é afirmado na mesma frase,
que “...macro obras de transposição de rios, não contempladas aqui”, evidenciando a
compreensão que a “Seca Meteorológica” está associada, talvez unicamente, ao
abastecimento de água. Essa impressão é reforçada pelo texto seguinte ainda no mesmo
slide: “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 que situados fora do município, e também
analisar o potencial dos mananciais da cidade, que existem.
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É fundamental para a cidade de Salvador analisar a seca meteorológica e hidrológica
nas bacias que a abastecem como dos rios Paraguaçu, Joanes, Jacuípe, e os planos da
Embasa de avançar sobre o rio Pojuca. E ainda temos as perdas hídricas no Sistema de
Abastecimento de Água (Silva, 2011; Silva, 2010), assunto de enorme importância
visando a resiliência. Estudos têm mostrado tendência a uma redução enorme nas
vazões de rios do estado da Bahia (Genz et al., 2011; Genz & Tanajura, 2012; Grande,
2012). Salienta-se que a Seca Meteorológica não se restringe a afetar possíveis
mananciais da cidade e ao abastecimento de água. Abrange uma série de fatores de
qualidade de vida, de suporte à flora, a condições para a saúde humana. Logo se associa
a outros riscos, de ordem subsequente. Desta forma, os pressupostos assumidos para o
risco de seca meteorológica não nos parecem apropriados, relevantes e suficientemente
abrangentes, devendo ser revisados. Inclusive por indicar, nos slides, que mesmo com a
redução de chuvas, o risco foi reduzido.

3.2.4 Vulnerabilidade – Doenças transmissíveis

O slide da página 83 traz o seguinte quadro ilustrado na figura 6:

Figura 6 - Análise de vulnerabilidade – doenças transmissíveis. Fonte: PMAMC, 2020 (em construção)

Em uma conjuntura de pandemia por conta de um vírus - causador da Covid-19 –
acredita-se que a sensibilidade não pode estar associada apenas a vulnerabilidade a
dengue. Mas, avaliando-se apenas sob a perspectiva de vulnerabilidade a dengue,
algumas questões foram levantadas. Como nas demais análises de sensibilidade,
mantém-se o enfoque na moradia. A proliferação do aedes aegypti - mosquito
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transmissor da dengue, do zika vírus, da febre amarela e da chikungunya – depende do
estado de conservação do entorno urbano como no caso de lotes e vazios urbanos
mantidos e não cuidados pela especulação imobiliária, nas calçadas, nas praças, entre
outros ambientes urbanos construídos.

Com relação à população sensível, o destaque foi para crianças abaixo de 5 anos e
idosos a partir dos 65 anos não sendo consideradas as pessoas portadoras de
comorbidades, e doenças preexistentes. Com relação à infraestrutura, também se
observa uma simplificação na análise, a exemplo do escoamento e acúmulo de águas.

Em relação à vulnerabilidade a doenças transmissíveis, ressaltamos a necessidade dos
Índices de Riscos Climáticos considerarem em suas análises a relação entre pandemias e
epidemias provocadas por doenças infectocontagiosas zoonóticas (exemplo no Brasil,
Zika Vírus no Brasil, Malária; exemplos no mundo como o Ebola, a Gripe aviária,
Febre do Vale do Rift, Febre do Nilo Ocidental) e a destruição de habitats naturais. O
exemplo atual é a pandemia de Covid-19, cuja origem mais provável se deve a uma
transmissão zoonótica, iniciada em Wuhan, na China, em um mercado de animais,
muitos deles retirados da natureza.

De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (ONU), o surto
de Coronavírus é reflexo da degradação ambiental. As doenças transmitidas de animais
para seres humanos (zoonoses) estão em ascensão e pioram à medida que habitats
selvagens são destruídos pela atividade humana. Cerca de 60% das doenças infecciosas
emergentes são transmitidas de animais selvagens para comunidades humanas locais.
Cientistas sugerem que a degradação de habitats pode fomentar processos evolutivos
mais rápidos e diversificar doenças, já que os patógenos se espalham facilmente para
rebanhos e seres humanos.

Estima-se que muitos vírus e patógenos existentes na Amazônia e Mata Atlântica
encontram-se estabilizados devido a disponibilidade de áreas preservadas. No entanto, à
medida em que esses ecossistemas são degradados, eleva-se o risco de proliferação
desses vírus e patógenos, podendo atingir a espécie humana. Epidemias de arboviroses
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como dengue, zika e chikunguya, comuns em Salvador, também estão relacionadas à
degradação ambiental que propicia as condições ideais para a sua multiplicação.

Desta forma, a disponibilidade de habitats naturais e de infraestrutura verde
(conservação de áreas verdes e habitats naturais) é a melhor forma de se evitar,
localmente e regionalmente, o surgimento e a propagação de epidemias provocadas por
zoonoses. Assim, é necessário que os Índices de Riscos Climáticos considerem a relação
entre a disponibilidade de habitats naturais e de infraestrutura verde em Salvador e o
risco

de

surgimento

e

proliferação

de

epidemias

causadas

por

doenças

infectocontagiosas zoonóticas.

3.2.5 Risco de elevação do nível do mar

O 123° slide e suas figuras não apresentam informações mais detalhadas sobre o
mapeamento das áreas indicadas como afetadas pela elevação do nível do mar. Desta
forma, pergunta-se: (i) As áreas em azul estão sob risco? (ii) Há informações
quantitativas sobre elas? Grau de risco? Qual seria a elevação do nível do mar? (iii)
Quais os critérios para Ameaça? Por que Exposição e Vulnerabilidade não constam?
(iv) Será analisado o efeito dessa avaliação de elevação do nível do mar sobre a
drenagem urbana, e sobre os rios urbanos? Salienta-se que isto se relaciona com os
Riscos de Inundação, e foi tratado separadamente.

3.3 Sugestões para aprimoramento do processo

3.3.1 Participação social no processo de elaboração do PMAMC

A análise do documento encaminhado evidenciou a ausência de qualquer referência a
contribuições e atuação das Câmaras Temáticas do Painel Salvador de Mudança do
Clima. Por outro lado, observa-se certo distanciamento entre o trabalho efetivamente
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desenvolvido pela equipe do Pmamc e o compromisso acordado no lançamento do
Plano no que se refere à participação da sociedade civil organizada. Em essência, o
Plano de Comunicação apresentado pelos executores do PMAMC em janeiro de 2020
não foi realmente efetivado. Essa lacuna foi evidenciada na reunião remota realizada
com objetivo de “validação dos resultados”, quando os participantes foram
surpreendidos com essa expectativa uma vez que não tiveram acesso prévio ao
documento apresentado.

4. RECOMENDAÇÕES GERAIS

Além das observações e contribuições descritas nos tópicos anteriores deste relatório,
recomenda-se que:


O Pmamc tenha, também, ações e metas de curto prazo para que o plano ganhe
materialidade e a confiança da sociedade.



A participação da sociedade civil seja ativa, ou seja, é importante que as
recomendações locais ganhem aderência ao plano. E tanto os índices de
participação quanto a aderência devem ser continuamente mensurados.



Outras partes interessadas no processo devem ser engajadas, incluindo imprensa,
Governo do Estado, legislativo, Ministério Público, escolas, universidades,
mercado, etc. O Plano não pode ser setorial, de uma única secretaria ou terá
dificuldade em perpetuar.



O critério de seleção de riscos climáticos entre os riscos potenciais sejam
justificados.



A avaliação de riscos e o planejamento das cidades para lidar com as mudanças
climáticas não devem ignorar a relação da cidade com outras áreas e suas
interdependências, sobretudo considerando-se a dependência de Salvador de
aspectos fundamentais para seu abastecimento, tais como água, alimentos e
energia, entre outros, além do impacto ambiental que o porte de uma cidade
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como Salvador causa, por exemplo, no interior, induzindo a mudança da
paisagem.



A importância e o potencial da infraestrutura verde sejam considerados como
estratégia fundamental para ajudar a cidade a reduzir os riscos dos efeitos das
mudanças climáticas.



O Pmamc registre a necessidade de proteger integralmente por lei, e de imediato,
todas as áreas verdes públicas de Salvador e a previsão de restauração de novas
áreas verdes, além de um ousado plano de arborização.



A base de dados utilizada seja revisada tendo em vista os diversos estudos
produzidos pela comunidade acadêmica – e também técnica – sobre as
características e vulnerabilidades do município de Salvador, bem como das
cidades que a abastecem.



Haja articulação e integração das câmaras temáticas que discutem a cidade no
âmbito dos diversos planos promovidos pela prefeitura no contexto do Pmamc.



Definir um modelo de cidade estabelecendo as projeções de cenários futuros. E
nesse contexto, discutir questões ligadas à temporalidade e as várias incertezas
associadas.



O Pmamc avalie e recomende atualizações ao PDDU vigente (Lei 9069/2016) de
modo a permitir que as medidas de adaptação e mitigação delineadas sejam
efetivadas.



O Pmamc avalie e recomende que o Plano Municipal da Mata Atlântica e demais
instrumentos de políticas públicas afins sejam atualizados à luz do Pmamc.



As análises de vulnerabilidade tenham como foco o ambiente urbano construído
tendo como perspectiva soluções na esfera pública e que demandam
enfrentamento, principalmente pelas instâncias de governo.

43



A análise quantitativa dos riscos deve se deter sobre os riscos considerados mais
relevantes, sendo este processo de priorização descrito detalhadamente.



A definição de respostas aos riscos deve levar em conta as avaliações
quantitativas e qualitativas, e considerar que, dadas as incertezas das previsões e
cenários, as estratégias adotadas devem ser robustas a um amplo espectro de
sensibilidades climáticas.



Seja considerada a relação entre a disponibilidade de habitats naturais e de
infraestrutura verde em Salvador e o risco de surgimento e proliferação de
epidemias causadas por doenças infectocontagiosas zoonóticas.



A importância e o papel estratégico da infraestrutura verde em Salvador para
ajudar a cidade a reduzir os riscos dos efeitos das mudanças climáticas sejam
adequadamente considerados.
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