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Antônio Carlos de Magalhães Neto
Prefeito de Salvador

Os desafios que as mudanças climáticas impõem 
devem ser enfrentados por todos nós, gestores, 
políticos, cidadãos e seres humanos. Precisamos 
construir pontes, aproximar pensamentos diferentes 
e unir as melhores pessoas para que nós possamos 
ter um planeta mais equilibrado e dar perspectiva 
de futuro para as nossas crianças. E é por isso que 
lançamos o Painel Salvador de Mudança do Clima.

O lançamento do Painel serviu para conscientizar, 
proporcionar conhecimento e mostrar possíveis 
caminhos e diferentes medidas de curto, médio e 
longo prazo. As medidas para adaptação e mitigação 
da crise climática permitem conciliar a preservação 
do meio ambiente com geração de emprego, 
diminuição da desigualdade social e melhoria da 
qualidade de vida dos soteropolitanos. 

As cidades têm um papel de liderança, servem de 
exemplo e mostram como é possível mobilizar 
esforços em prol de defesa de um meio ambiente 
mais equilibrado e preservado. Salvador compreende 
e reconhece o papel das cidades e o impacto que 

causam ao assumir a liderança desse processo de 
combate às mudanças climáticas. 

Consequentemente, a Prefeitura tem mobilizado 
esforços e energia para colocar Salvador como 
uma referência global. Adotamos medidas que 
asseguram um desenvolvimento inclusivo, igualitário 
e ambientalmente responsável, incentivando uma 
mudança sociocultural para um estilo de vida mais 
sustentável e com menor impacto ambiental. 

Mas essa mudança não pode ser uma iniciativa 
apenas do poder público. O poder público tem o 
papel de ajudar a mobilizar o debate, estimulando 
a participação dos demais atores da sociedade 
e convocando a iniciativa privada, a academia e 
a sociedade civil para que contribuam com essa 
mudança e assumam a responsabilidade de seus 
impactos na cidade e no meio ambiente. O Painel 
visa, justamente, ser esse espaço para mobilizar, 
estimular, debater, conscientizar, co-criar soluções e 
ações de cooperação que irão preparar e qualificar 
a cidade para os efeitos das mudanças climáticas.

O Painel vai nos proporcionar uma base de discussão 
e de conceituação para que Salvador adote 
medidas para a adaptação e mitigação às mudanças 
climáticas.  Ajudará a direcionar políticas públicas, 
investimentos privados e o consumo consciente, 
reforçando o compromisso da cidade com o tema 
da sustentabilidade e resiliência urbana.

Salvador está fazendo a sua parte e espera servir de 
inspiração para outras cidades no Brasil, para outras 
esferas de poder em nosso país. Porque o tema de 
preparação das cidades para as mudanças climáticas 
é algo que transcende e precisa ultrapassar as 
discussões ideológicas, as preferências político-
partidárias, porque esse é um tema que deve unir a 
todos. E não há melhor lugar no Brasil para pregar a 
diversidade, o respeito às diferenças, e mostrar que 
o futuro passa pelo protagonismo de cada pessoa, 
de cada setor e de cada município do que a primeira 
e melhor capital do Brasil, a cidade de Salvador. 
Vamos todos juntos pelo clima!



Ana Carolin Câmara 
Diretora do ProAdpta Brasil – GIZ

Dirijo minhas saudações aos organizadores do 
evento de lançamento do Painel Salvador de 
Mudança do Clima, no âmbito da Semana do 
Clima, e a todos os participantes deste importante 
evento tanto para Salvador como para todos os 
países e cidades da América Latina e do Caribe.

Como diretora do projeto ProAdapta da Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), que tem como missão apoiar o governo do 
Brasil no desenvolvimento e na implementação de 
uma agenda de adaptação, eu gostaria de parabenizar 
os organizadores deste evento. O ProAdapta apoia 
diferentes atores nos mais diversos níveis como o 
setor empresarial, a sociedade civil, municípios, 
estados e representantes de entidades do governo 
federal na geração de capacidades para uma 
melhor implementação da agenda de adaptação.

Somos muito felizes e gratos com a oportunidade 
de cooperação com a Prefeitura Municipal de 
Salvador. Dentre várias ações que estão sendo 
planejadas nesse contexto, nos felicita muito a 
oportunidade de ter estado na Semana do Clima 
para lançar o Painel Salvador de Mudança do Clima, 
que surgiu anteriormente a essa parceria, mas que 
o projeto ProAdapta juntamente com a Prefeitura 
tem tido a oportunidade de alavancar e catalisar.

Promover o Painel é apoiar o desenvolvimento 
da ciência, no nível local. É apoiar o diálogo 
da academia com os tomadores de decisão, 
para que assim, as melhores informações e as 
melhores respostas possam ser geradas, para 
que soluções sejam desenhadas e para que os 
representantes municipais possam implementar 
ações que levem à resiliência climática.

Dessa experiência bem-sucedida que estamos 
tendo hoje em Salvador, esperamos que seja um 
bom exemplo a ser seguido pelas demais ações que 
o ProAdapta está desenhando com outros parceiros. 



Chuvas torrenciais, ondas de calor extremo, 
ou períodos prolongados de seca impactam 
diretamente na vida de cada pessoa do planeta, 
independentemente de país e região que habita. 
Os efeitos das mudanças climáticas são percebidos 
no cotidiano das pessoas e suas consequências 
ampliadas nos centros  urbanos. A crise 
climática  é um tema extremamente transversal e 
interdisciplinar, e que diz respeito a cada um de nós 
enquanto cidadão.

As cidades tomaram liderança na luta contra as 
mudanças climáticas e assumiram o compromisso 
voluntário de entregar a redução de até 2.4 giga-
toneladas de CO2  até  o  ano  2050. É consenso 
que as cidades tem uma capacidade maior de 
desenvolver ações que impactem diretamente o dia-
a-dia das pessoas, de adotar medidas que permitam 
uma maior mitigação e adaptação dos efeitos do 
clima na vida de seus cidadãos.

Em Salvador, temos conectado e cooperado com 

outras cidades, nacional e internacionalmente, 
integramos redes e buscamos colaborar e agregar 
a academia, o setor privado, a sociedade civil nas 
ações e planos que fazemos. Fazemos parte dos 
C40, integramos a rede das 100 Cidades Resilientes 
(100RC), a rede ICLEI, e participamos do Programa 
ProAdapta da agência alemã GIZ. Junto com a GIZ 
estamos desenvolvendo uma importante agenda 
de adaptação para a mudança do clima que inclui 
soluções de adaptação baseadas em ecossistemas, 
desenvolvemos um índice de vulnerabilidade para 
subsidiar decisões e políticas públicas, e a integração 
de medidas de adaptação nos setores da economia 
local. Faz parte dessa agenda a criação do Painel 
Salvador da Mudança do Clima.

O Painel tem o objetivo de agregar pesquisadores 
e profissionais em torno do tema “Mudança do 
Clima e seus Impactos”. Ele cria oportunidades para 
desenvolvimento e comunicação do conhecimento 
científico produzido na cidade ou traduzido para a 
nossa realidade local. Além de integrar diferentes 
disciplinas, campos de atuação profissional 
e organizações, o Painel irá disponibilizar 
conhecimento técnico-cientifico para subsidiar tanto 
políticas públicas como investimentos privados.

Um dos produtos do Painel Salvador da Mudança 
do Clima é um seminário anual que apresentamos 
através desta publicação. O primeiro Seminário do 
Painel Salvador da Mudança do Clima aconteceu 
como parte da Semana Latino Americana e Caribenha 
da Mudança Climática organizada pela UNFCCC 
(United Nation Framework Conference for Climate 
Change) e a Prefeitura Municipal de Salvador.

Durante a Semana do Clima de Salvador 
conectamos pessoas, criamos redes de  
cooperação, aprofundamos parcerias e colocamos 
sustentabilidade no topo da agenda da Cidade. O 
Painel Salvador da Mudança do Clima nasceu com 
essa energia e pretende ser um grande mobilizador 
para o desenvolvimento sustentável e resiliência 
urbana de Salvador. Vamos todos juntos pelo clima!

André Fraga
Secretário de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência de Salvador
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O Painel Salvador de Mudança do Clima é uma 
rede de conhecimento técnico-científico sobre 
crise climática, com o propósito de observar, reunir, 
sistematizar e traduzir, em comunicação acessível a 
todos, conhecimentos e possibilidades de soluções 
de mitigação e adaptação aplicáveis à cidade de 
Salvador. Reúne pesquisadores e profissionais em 
torno do tema das mudanças climáticas e seus 
impactos e oportunidades na capital baiana, a fim 
de priorizar a agenda climática local e facilitar o 
desenvolvimento sustentável nos aspectos social, 
ambiental e econômico.

 » Para gerar e tornar o conhecimento sobre 
mitigação e adaptação da mudança do clima em 
Salvador, considerando aspectos de abrangência 
regional e global, disponível para todos. 

 » Para identificar possíveis soluções de mitigação e 
adaptação, considerando-se a realidade local.

 » Para agregar pesquisadores e profissionais 
em torno do tema mudança do clima e seus 
impactos e oportunidades em Salvador.

 » Para criar uma agenda climática prioritária para 
Salvador, de forma a facilitar um desenvolvimento 
sustentável nos aspectos social, ambiental e 
econômico.

 » Para produzir conhecimento sobre o clima de 

Painel Salvador de Mudança do Clima

Por que o Painel?

Produtos do Painel
 » Seminários anuais
 » Banco de Trabalhos:  Plataforma para reunir 

projetos técnicos e científicos que possam 
contribuir para a mitigação e adaptação das 
mudanças do clima na capital baiana, de forma 
acessível a todos os cidadãos

 » Oportunidades de implementação de Projetos
 » Câmaras Temáticas: 

Salvador e seus impactos em sua inter-relação 
com diferentes escalas temporais e espaciais.

 » Para envolver e sensibilizar os governos, empresas, 
universidades, organizações não governamentais 
e cidadãos (sociedade em geral) nas tomadas de 
decisão, para adoção de novas posturas.

 » Áreas Verdes
 » Energias Renováveis e Eficiência Energética
 » Eventos Extremos
 » Gerenciamento Costeiro
 » Gestão da Água
 » Inovação para Sustentabilidade
 » Mobilidade
 » Resíduos
 » Resiliência Urbana
 » Saúde
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1º Seminário do Painel Salvador de 
Mudança do Clima

2 dias de evento
14 horas de conteúdo
14 sessões
5 mesas temáticas
48 especialistas
Mais de 1000 espectadores e   
 participantes
1 manifesto lançado
1 edital publicado 
1 termo de compromisso assinado

O primeiro seminário do Painel Salvador de Mudança 
do Clima trouxe para a capital baiana, nos dias 19 
e 20 de agosto na Cidade do Clima (Salvador Hall), 
uma agenda repleta de atividades para discutir e 
propor soluções para a mitigação e adaptação da 
crise climática, dentro da Semana Latino-Americana 
e Caribenha do Clima (LACCW).

O evento contou com a participação de autoridades 
como o Prefeito de Salvador, o Embaixador dos 
Países Baixos, o Primeiro-Secretário da Embaixada 
Alemã e o Prof. Carlos Nobre, além de outros 
pesquisadores e atores locais, regionais e globais.

A iniciativa teve o apoio da Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
uma instituição alemã da área de cooperação 
internacional, que implementa o Projeto de Apoio 
ao Brasil na Implementação da sua Agenda Nacional 
de Adaptação à Mudança do Clima (ProAdapta), por 
ordem do Ministério Federal do Meio Ambiente, 
Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) 
da República Federal da Alemanha, em parceria 
com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) do 
Brasil e a Prefeitura Municipal de Salvador, através 
da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e 

Resiliência.

As discussões trouxeram à tona  questões  sobre  
os impactos da mudança do clima no Brasil, nas 
cidades, na vida dos cidadãos e mostrou algumas 
soluções de sucesso implantadas em outras partes 
do mundo, que podem ser replicadas em Salvador e 
em outras partes do Brasil. Para a real implementação 
de iniciativas, não se pode deixar de lado o fator 
financeiro. Partindo dessa premissa, o segundo 
dia de evento teve grande parte do seu conteúdo 
voltado para o financiamento climático para cidades 
e contou com a participação de importantes players 
como o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), o Ministério do Desenvolvimento, o Banco 
Regional de Desenvolvimento do Extremo sul 
(BRDE), Agência Francesa de Desenvolvimento 
(AFD), dentre outros importantes atores do setor 
financeiro.
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“Percebemos que as políticas de mudanças 
climáticas são viáveis e passíveis de implementação 
quando as cidades assumem esse compromisso. 
O Prefeito ACM Neto assumiu este compromisso, 
e nós vamos desenvolver um plano, ter metas, e 
projetos. Assim, teremos três vezes mais chance, de 
fato, de implementar essa política” – Falando sobre 
o Plano Municipal de Mudança Climática que será 
elaborado para Salvador.

“O Painel irá discutir os desafios da mudança 
climática e como a crise climática vai afetar em 
nossas vidas (...). Com a ajuda dos pesquisadores das 
câmaras temáticas, vamos desenvolver relatórios 
específicos para a nossa cidade e assim direcionar o 
desenvolvimento.” – Falando sobre as expectativas 
para o Painel Salvador de Mudança do Clima.

Mesa de Abertura

André Fraga – Secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador

Kees van Rij – Embaixador dos Países Baixos 

“O que afeta todos, preocupa a todos. Somente 
juntos poderemos lutar contra a mudança climática”. 
Assim começou o discurso do embaixador dos Países 
Baixos que destacou a importância de trabalhar 
juntos para combater a crise climática. A Holanda 
assumiu o ambicioso compromisso de reduzir as 
emissões de carbono de 1990 em 49% até o ano 
de 2030. Para buscar soluções no cumprimento 
dessa meta foram organizados grupos temáticos 
que definiram duas ações destacadas pelo líder de 

estado: será necessário que em 2030 70% de toda 
a energia elétrica venha de fontes renováveis em 
seu país e até 2050 o objetivo é atingir o “lixo 0” 
transformando a economia local, por completo, em 
economia circular.

Segundo o Embaixador, “é possível ter ações 
climáticas ambiciosas andando de mãos dadas com 
o crescimento econômico e a geração de emprego. 
(...) A energia renovável é responsável por mais de 
11 milhões de empregos no mundo”.
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“Eu aprecio muito a iniciativa da Prefeitura de 
Salvador de estabelecer o Painel inspirado no IPCC 
para fornecer aos países a melhor ciência disponível 
para subsidiar nos processos de tomada de decisão 

na área de políticas climáticas.” – Falando da 
importância de ter um painel da cidade com o apoio 
da academia.

Lutz Morgenstern – Primeiro-secretário da embaixada alemã 

Manuel Olivera – Diretor regional do C40

Com um discurso forte, direto e nada conservador, 
o diretor regional do C40, rede da qual Salvador faz 
parte desde 2015, questionou porque mudanças não 
são feitas se já se conhece inúmeras soluções para 
a crise climática e fez algumas provocações sobre a 
necessidade de assumir compromissos importantes 
para que as mudanças, de fato, ocorram.

“Não está claro porque chegamos a COP25, 
novamente, com ambições moderadas. (...) Por 
que não aproveitar essa semana para enviar uma 
mensagem clara por conta da região da américa latina 

sobre tudo que se deve mudar, sem mais discussão, 
para acelerar a transição para zero emissões, muito 
antes de 2050? Quem sabe a região, através de 
suas principais cidades, pode já realizar uma aliança 
para expressar-se em voz alta e para dinamizar 
os mercados de capitais, o transporte com zero 
emissões, a eficiência energética, os planos de ação 
climáticas que, como o que já começa Salvador com 
a ajuda do BID e do C40.” – Disse ele, cobrando ações 
claras para a reunião das partes que acontecerá no 
Chile em dezembro.

“Promover esse Painel, é apoiar o desenvolvimento 
da ciência, no nível local. É apoiar o diálogo da 
academia com os tomadores de decisão (...) 
para que soluções sejam desenhadas e para que 
os representantes governamentais possam sim 

implementar ações que levem a resiliência.” – 
Falou a representante da GIZ na abertura sobre 
a importância de ter um painel nos moldes deste 
implementado em Salvador.

Ana Carolina Câmara – Diretora do ProAdapta Brasil

James Grabert – Diretor da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC)

O diretor da UNFCCC também enfatizou a 
importância da participação e o engajamento de 
todos para o alcance de resultados. Segundo ele, 
“é possível atingir os objetivos para a resolução 
da crise climática até 2050, mas é preciso uma 
enorme mudança dos moldes de vida atuais e, 
principalmente, uma mudança comportamental.” 
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Antônio Carlos de Magalhães Neto – Prefeito de Salvador

“Salvador tem a exata noção do quanto faz a 
diferença que cada cidade dê a sua contribuição e 
que assuma a liderança desse processo de defesa 
de um meio ambiente mais equilibrado e mais 
preservado.” Essas foram as palavras do prefeito 
assumindo a necessidade de se encarar o problema 
de frente. 

“A Estratégia de Resiliência, não é um conjunto de 
belas palavras escritas apenas no papel, não. Tem 

sido uma referência para resumir as prioridades de 
investimento do orçamento Municipal e definição 
dos grandes investimentos de infraestrutura e de 
ampliação de serviços realizados pela Prefeitura”, 
comentou. Disse ainda que espera que Salvador 
sirva de inspiração para outras cidades no Brasil e 
outras esferas de poder. Ele comentou das ações 
que já estão sendo realizadas na capital baiana e 
destacou a importância da estratégia de resiliência 
de Salvador, que foi publicada no início de 2019.

Na cerimônia de abertura tivemos a primeira 
ação efetivada do evento. A assinatura do 
termo de compromisso de neutralização de 
todo o CO2 produzido na semana do clima, 
firmado entre o grupo Solvi, que através 
da Battre é responsável pela operação do 
aterro sanitário de Salvador, e a Prefeitura. 
A Battre foi a primeira empresa, no mundo, 
a conseguir o registro pela ONU para a 
emissão de crédito de carbono através de 
operação em aterro sanitário. O Documento 
foi assinado pelo presidente do Grupo Solvi, 
Celso Pedrosa e o Prefeito de Salvador, ACM 
Neto. 
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Impacto da Mudança do Clima no Brasil

O painel inaugural, ministrado pelo professor Carlos 
Nobre, foi uma verdadeira aula sobre os impactos 
da mudança do clima. De forma clara e sempre 
embasando cientificamente as suas constatações, 
ele apresentou as causas do problema, as evidências 
que ele existe, os impactos causados e os desafios 
para a resolução da crise climática.

Inicialmente, falou sobre o efeito estufa e sobre 
as pesquisas relacionadas a ele não serem novas. 
Os primeiros estudos datam o ano de 1896, 
mas o aumento da emissão dos gases é o que é 
preocupante. Desde meados do século passado, 
com o crescimento populacional e o aumento do 

uso da energia, 70% das emissões passaram a vir de 
da queima de combustíveis fósseis e esse número 
está aumentando. “Se nós não caminharmos para 
um planeta neutro em carbono, o aquecimento 
global vai se acelerar muito”, alertou ele.

Nem todos os países estão comprometidos com 
acordo de Paris e ao mesmo tempo que sobem 
as emissões, cresce o movimento anti-ciência. “O 
fato de alguns ignorarem a ciência, não significa 
que o problema desaparecerá!” criticou o cientista, 
reforçando que em 2018 as emissões voltaram a 
subir e mostrou algumas evidências de mudanças 
que já estão acontecendo no planeta.

A temperatura média da superfície 
do planeta subiu cerca de 1oC 
desde o final do século 19, mudança 
causada principalmente pelo 
aumento do dióxido de carbono e 
outras emissões produzidas pelo 
homem na atmosfera. A maior 
parte do aquecimento ocorreu nos 
últimos 35 anos, com os cinco anos 
mais quentes registrados desde 
2010. Não somente 2016 foi o ano 
mais quente já registrado, mas oito 
dos 12 meses que compõem o ano - 
de janeiro a setembro, com exceção 
de junho - foram os mais quentes 
registrados nos respectivos meses.

Desde o início da Revolução 
Industrial, a acidez das águas 
oceânicas superficiais aumentou 
em cerca de 30%. Este aumento é 
o resultado de humanos emitindo 
mais dióxido de carbono na 
atmosfera e, portanto, maior 
absorção pelos oceanos. A 
quantidade de dióxido de carbono 
absorvida pela camada superior 
dos oceanos está aumentando em 
cerca de 2 bilhões de toneladas por 
ano.

Os mantos de gelo da Groenlândia 
e da Antártica diminuíram em 
massa. Dados da Gravity Recovery 
and Climate Experiment da NASA 
mostram que a Groenlândia perdeu 
uma média de 286 bilhões de 
toneladas de gelo por ano entre 
1993 e 2016, enquanto a Antarctica 
perdeu cerca de 127 bilhões de 
toneladas de gelo por ano durante 
o mesmo período de tempo. A 
taxa de perda de massa de gelo 
da Antártica triplicou na última 
década.

Evidências da rápida mudança climática

Aumento de temperatura global Acidificação do oceano Encolhimento de mantos de gelo

Fonte: NASA, NOAA, por Carlos Nobre
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As geleiras estão recuando em 
quase todo o mundo - inclusive nos 
Alpes, Himalaia, Andes, Montanhas 
Rochosas, Alasca e África.

Observações de satélite revelam 
que a quantidade de cobertura de 
neve na primavera no Hemisfério 
Norte diminuiu nas últimas 
cinco décadas e que a neve está 
derretendo mais cedo.

O nível do mar global já subiu cerca 
de 20cm. A taxa nas últimas duas 
décadas, no entanto, é quase o 
dobro da do século passado e está 
acelerando ligeiramente a cada 
ano.

Recuo de geleiras

Cobertura de neve diminuindo Elevação do nível do mar

Gelo do Oceano Ártico em rápido 
declínio

Eventos extremos

Aquecimento dos oceanos

Tanto a extensão quanto a 
espessura do gelo marinho do 
Ártico diminuíram rapidamente nas 
últimas décadas.

O número de eventos recordes 
de alta temperatura nos Estados 
Unidos tem aumentado, enquanto 
o número de eventos recordes de 
baixa temperatura vem diminuindo 
desde 1950. Os EUA também 
testemunharam um número 
crescente de eventos intensos de 
chuvas.

Os oceanos absorveram grande 
parte desse aumento de calor, 
principalmente nos primeiros 700 
metros.

Fonte: NASA, NOAA, por Carlos Nobre

Além dos impactos mostrados acima, cabe 
destacar também que a capacidade de as florestas 
e os oceanos absorverem o CO2 está diminuindo, 
agravando ainda mais os problemas causados pelas 
altas taxas de concentração desse gás na atmosfera.

Aqui em Salvador a força dos eventos extremos 
também deixa suas marcas, sendo os deslizamentos 
e mortes, ocorridos em 2015, em decorrência 
de fortes chuvas, um dos seus graves exemplos 
recentes.

O aumento da temperatura é evidente. Conforme 
ele mostrou, 2018 foi o ano mais quente registrado 
na história. Além de aumentar a intensidade e 

a frequência dos eventos extremos no planeta, 
ele destacou os impactos ligados diretamente a 
realidade brasileira que a intensificação do calor e a 
crise climática podem causar.

A Caatinga pode desaparecer. Devido ao cenário 
das altas emissões e altas temperaturas, todo o 
semiárido atual pode se tornar semideserto nas 
próximas décadas e com isso as chances desse 
bioma se adaptar e resistir seriam muito pequenas.

O Brasil deixaria de ser uma potência agrícola, pois 
existe um limite de adaptação das plantas. “Não há 
fotossíntese quando a temperatura dentro da folha 
atinge 43 graus,” explicou Carlos Nobre, citando 
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também o exemplo do milho, cujos brotos não se 
desenvolvem com mais de 39°C.

O corpo humano também tem seus limites 
fisiológicos. Dados médicos mostram que, apesar 
da capacidade de adaptação dos seres humanos, o 
corpo não resiste por muito tempo a temperatura 
de 35°C com 100% de humidade, conhecida como 
bulbo úmido, ou a situação de 41°C com 67% de 
umidade, equivalente ao primeiro cenário. Como 
dito por ele, “nós podemos ter várias partes do 
planeta atingindo essa posição, se não controlarmos 
a temperatura.”

Nas cidades, o efeito mais conhecido vinculado 
a temperatura são as ilhas urbanas de calor. 
Causadas pelo excesso de concreto e asfalto, 
atrelado a supressão da vegetação, elas causam um 
aquecimento ainda maior e potencializam os danos 
decorrentes das altas temperaturas como estresse 
térmico, desidratação, queda de pressão e, em 
casos mais graves, até mortes.

Os desafios apresentados visam reduzir as emissões 
de forma que o planeta consiga conter seu aumento 
de temperatura em apenas 1,5°C, tido como limite 
razoável para a sua preservação. E segundo ele, as 
soluções são conhecidas.

A energia precisa vir de fontes renováveis e não 

de combustíveis fósseis. Isso vale também para o 
setor de transporte. É preciso sedimentar a cultura 
do veículo elétrico e esse é um fator que merece 
destaque aqui no Brasil, já que o país está bastante 
atrasado nesse quesito.

A agricultura precisa ser neutra em carbono e, 
segundo ele, já existem diversos estudos que 
mostram isso ser possível até 2030 com tecnologias 
já desenvolvidas. É necessário, também, investir em 
biocombustíveis visando uma energia boa e barata.

No Brasil, um dos fatores de maior importância para 
conter as emissões é a redução do desmatamento. 
Já o seu grande potencial, e apontada por ele como 
a solução mais econômica, é a restauração florestal 
que além de diversos benefícios, ainda auxilia na 
absorção do CO2 da atmosfera. Outro potencial 
brasileiro é tornar a sua pecuária sustentável, através 
da melhora no manejo das pastagens, da rotação 
correta de culturas para reter carbono no solo ou 
ainda praticando a integração pecuária-floresta. 
Esses são alguns exemplos já praticados, mas ainda 
longe de ser na escala necessária. “Esse caminho é 
possível sim. (...) Falta mudar a cultura da agricultura 
brasileira no aspecto cultural, muito mais na posse 
da terra e muito menos na eficiência da agricultura” 
conclui ele reforçando ainda a necessidade de se 
assumir o compromisso e de querer mudar.

6 grandes transformações que precisamos efetivar – a mudança climática permeia todas elas
Energia

Alimentos, Usos da Terra & 
Biosfera

Decarbonização, eficiência,
acesso à energia

Intensificação sustentável, 
oceanos, biodiversidade, 

florestas,  água, dietas  
audáveis, nutrientes 

Cidades
Moradia, mobilidade, 

Infraestrutura sustentável, 
água, poluição 

Capacitação Humana & Demografia
Educação, saúde, envelhecimento, 
mercado de trabalho, gênero, 
desigualdade

Revolução Digital 
Inteligência artificial, 
big data, 
biotecnologia, 
nanotecnologia, 
sistemas autonômos 

Consumo e Produção Sustentáveis

Uso de recursos, economia circular, 
suficiência, poluição

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:
 » Prosperidade

 » Inclusão social 
 » Sustentabilidade

 » Paz social
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Desafios: Os impactos nas cidades e na vida dos cidadãos

A primeira mesa temática do seminário, moderada 
por Dennis Eucker da GIZ, trouxe como tema os 
desafios ligados à mudança do clima e seus impactos 
nas cidades e na vida dos cidadãos, analisados sob 
diferentes perspectivas: mobilidade, gestão das 
águas, eventos extremos, saúde e áreas verdes. 
Participaram da mesa os pesquisadores Édler Lins 
de Albuquerque, Eduardo Henrique Borges Cohim 
Silva, Paulo Cesar Zangalli Júnior, Nelzair Araújo 
Vianna e Carolina de Andrade Spínola.

Abrindo a discussão, Paulo Zagalli falou da relação 
entre eventos extremos e mudança climática e da 
necessidade de entender isso sob duas dimensões: 
qualitativa e quantitativa. Quantitativa é quando um 
estado habitual do clima, medido através de dados, 
extrapola as médias e os limites limiares. Chove em 
um dia o previsto para um mês inteiro, por exemplo. 
Já o olhar qualitativo trabalha com mais uma 
variável. E para explicar isso, ele usou a expressão 
“episódios extremos”. Estes, não necessariamente, 
são extremos sob o ponto vista estatístico, mas 
estão diretamente relacionados com o impacto 
causado e com a desorganização do espaço. “É 
preciso entender que os episódios extremos se 

manifestam de forma desigual no espaço, porque 
esse espaço é reproduzido de forma desigual. Nós 
precisamos superar a dimensão do acidente que 
naturaliza o problema e humaniza o fenômeno 
natural”, ressaltou ele.

Analisando com as lentes da saúde, Nelzair 
Vianna destacou a relação, que pode ser direta ou 
indireta, entre o surgimento de doenças e fatores 
climáticos. Poluição do ar e doenças respiratórias 
ou cardiovasculares, doenças decorrentes da 
má qualidade da água ou ainda a necessidade de 
adaptação do sistema de saúde para o atendimento 
de vítimas de desastres naturais foram alguns dos 
exemplos de fatores diretos lembrados por ela. 
No campo dos indiretos estão aqueles sociais ou 
dinâmicos, ou seja, idade, gênero, vulnerabilidade 
social e até a região onde eles acontecem. Trazendo 
para a realidade local, ela citou uma pesquisa 
conduzida em Salvador que mostrou uma melhoria 
da qualidade do ar com a substituição de 20% da 
frota de ônibus entre 2014 e 2015. Segundo ela, 
caso a substituição fosse de 100%, 38 mortes 
poderiam ser evitadas. “A poluição do ar mata 
aproximadamente 7 milhões de pessoas por ano. E 
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12,6 milhões de mortes são atribuídas aos fatores 
ambientais. Isso significa 23% de todas as mortes no 
mundo”, enfatizou ela para mostrar a dimensão do 
problema.

No campo das áreas verdes, Carolina Spínola 
apresentou a importância e os benefícios de se 
ter áreas verdes na cidade. Diretamente ligado 
a mitigação de consequências dos eventos 
extremos, as áreas verdes permitem que a água 
das chuvas penetre no solo evitando enchentes e 
inundações. Outro ponto interdisciplinar e já citado 
anteriormente é a filtragem do ar e consequente 
redução da poluição, realizada pelas árvores. Áreas 
verdes permitem ainda a manutenção da fauna e 
da flora, criando ambientes necessários para a vida 
de animais ou ainda cultivando espécies nativas 
da vegetação de cada região. O bem-estar físico e 
psicológico causado nas pessoas pelo contato com 
a natureza foi outro aspecto positivo destacado 
pela pesquisadora, que reforçou a necessidade de 
se ter áreas verdes nas cidades e que elas sejam 
bem distribuídas por todas as regiões. “A sociedade 
brasileira de arborização urbana prevê que todas 
as cidades tivessem, pelo menos, 15m²/habitante 
de área verde. Salvador está acima de 30m². Mas 
o problema de Salvador é a distribuição. 63% dos 
bairros que estão abaixo desses 15m²/habitante, 
são os bairros mais antigos, as áreas periféricas e as 
áreas mais pobres,” destacou a pesquisadora.

A restrição do abastecimento de água vai afetar 
Salvador e região e “não há muito o que fazer 
em curto prazo”, disse o professor Eduardo Cohin 
ao começar a falar sobre a gestão da água na 
capital e destacou ainda a necessidade de buscar 
a redução do consumo como adaptação à nova 
realidade. A redução das perdas no sistema público 
de distribuição e o uso de fontes alternativas de 
água, como o reuso, por exemplo, foram algumas 
das possíveis soluções citadas por ele. “A chuva tem 
sido apontada como um grande problema nas áreas 
urbanas. E o que eu quero propor é uma nova forma 

de olhar e de manejar a chuvas. Água de chuva, 
se a gente pensa no manejo das águas para tirar 
benefícios, serve inclusive uma fonte complementar 
de abastecimento”, acrescentou ele. 

A mobilidade não poderia ficar de  fora  dessa   
discussão e foi tratada pelo professor Édler 
Albuquerque. Apesar de a política municipal de 
mobilidade ter um viés sustentável e trabalhar o 
transporte de massa com soluções que diminuem 
a pegada de carbono, falta pensar estratégias 
para o transporte individual. Para isso é preciso 
sim investir em ciclovias, melhoria de calçadas 
e integração dos modais, mas também envolve 
questões de segurança, para que as pessoas 
possam chegar aos meios de transporte de massa, 
deixando seus carros em casa. Considerando a 
redução dos deslocamentos, outra ação factível 
é a descentralização de centros de compras e de 
comércio e a criação de núcleos próximos aos 
transportes de massa. Para que isso ocorra um bom 
planejamento urbano é essencial. No que tange 
a redução das emissões no setor de transporte, é 
preciso investir e incentivar as tecnologias com zero 
emissão, como os carros elétricos e ainda com o uso 
de biocombustíveis e motores mais eficientes.

O fator primordial para que a redução da pegada de 
carbono seja um fato e que permeia todas as áreas 
abordadas até agora é a mudança comportamental. 
Já existe muita tecnologia disponível, muitos 
estudos já foram concluídos e comprovados. Mas 
é somente com a mudança de atitude das pessoas 
que teremos resultados. A conscientização de que 
isso não é uma responsabilidade de um lado ou 
de outro, do público, do privado ou do cidadão 
também é fundamental para o processo. “É preciso 
ter uma relação mútua entre prefeitura, pesquisas, 
setor privado e os demais atores e assegurar 
também a conscientização individual de cada um. 
Apoiar eventos como este podem ajudar a construir 
oportunidade para auxiliar nesse processo,” concluiu 
o moderador Dennis Eucker.
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Caminhos para adaptação, mitigação e resiliência urbana

Os caminhos para adaptação, mitigação e resiliência 
urbana foi o tema de discussão na segunda mesa 
temática do seminário. Moderado pela Diretora 
de Resiliência de Salvador, Adriana Campelo, 
as discussões permearam as áreas de energias 
renováveis, inovação, resíduos, gerenciamento 
costeiro e resiliência urbana e tiveram a participação 
dos pesquisadores Victor Menezes Vieira, Jose Célio 
Silveira Andrade, Viviana Maria Zanta, Ícaro Thiago 
Andrade Moreira e Andrea Cardoso Ventura.

Segundo o professor José Célio, antes de se pensar 
em inovação para mitigar e adaptar a cidade para 
as mudanças climáticas, é preciso saber o que 
Salvador emite de gases do efeito estufa, já que o 
inventário que temos hoje só considera os números 
de transporte (74%), energia (18%) e resíduos (8%). 
Ou seja, não contabiliza os números da produção. 
Sendo Salvador uma cidade com 84% do seu PIB 
baseado em serviços, o documento não espelha a 
real emissão local. Em parte, isso se deve ao fato de 
Salvador não ter, assim como a maioria das cidades, 
um centro de informações e uma base de dados 
sólida e confiável. 

Não se pode falar em adaptação e mitigação sem 

falar de energia, já que ela é a base da sociedade 
moderna e uma das “vilãs” atuais na emissão 
de CO2. Já estamos vivendo um momento de 
transição energética, saindo das fósseis e indo para 
as renováveis, mas ainda é preciso pensar na sua 
eficiência, tanto na geração quanto no consumo, 
e na diversificação da matriz. Ainda na área de 
energia, “as políticas públicas podem e devem ser 
indutoras da sustentabilidade”, disse Victor Vieira, 
e citou o exemplo da geração distribuída no Brasil, 
que teve a regulação como grande indutora a partir 
do momento que possibilitou a compensação da 
energia gerada na nossa conta de energia. 

Outro campo importante de atuação é a área de 
resíduos. No Brasil temos uma gestão de resíduos 
corretiva, onde 60% do material ainda vai para lixões 
a céu aberto. “Resíduo não é lixo, é um indicador 
da ineficiência do sistema. Aterro sanitário é 
importante? Sim, mas trabalhar com a hierarquia da 
gestão de resíduos é muito melhor.” Disse Viviana 
Zanta. Ela falou ainda da necessidade de trabalhar 
com a cadeia produtiva na busca por minimizar 
a geração de resíduos trabalhando, por exemplo, 
com uma mudança de design, de concepção de 
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produtos, com novos materiais e com o aumento 
da vida útil desses produtos, de forma que para 
o aterro vão apenas rejeitos. Para essa mudança 
de cenário, é preciso também “investir em novos 
modelos econômicos, na criação de novos mercados 
e regulação que dê confiabilidade aos produtos que 
devem ser reinseridos na cadeia produtiva”, conclui 
ela. 

Salvador é rodeada de mar o que torna difícil falar 
da questão climática local sem mencionar a costa 
soteropolitana. Apesar de subaproveitada, a região 
costeira tem um potencial econômico importante. 
Infelizmente, nós ainda temos na cidade praias que 
recebem diariamente rios carregados de esgoto 
domésticos, o que torna muitas delas impróprias 
para banho, impactando inclusive na economia 
local. Sabe-se que uma das principais consequências 
nos ambientes costeiros é o aumento do nível do 
mar. Isso já é realidade, a água salina vai adentrar o 
continente causando impactos, como na pesca, por 
exemplo. Então, segundo Ícaro Moreira, pesquisador 
que liderou as discussões sobre gestão costeira, 
“é preciso pensar num modelo de produção mais 
limpa e não somente em soluções “fim de tubo” 
com aquele pensamento de vamos tirar o lixo das 
praias. Não! Vamos emitir menos! Vamos produzir 
mais limpo para incentivar as tecnologias que estão 
sendo desenvolvidas!”

Ainda falando de mudanças, mas agora frisando 
nos caminhos que levam à resiliência urbana, é 
preciso inicialmente definir o que é isso. Resiliência 
é entendida como a capacidade que as pessoas, 
as empresas, as instituições, têm de resistir, de se 
adaptar e também crescer dentro de uma cidade, 
apesar dos choques (inundações, deslizamentos, 
furacões, etc.) e estresses crônicos (desemprego, 
fome, violência, etc.) aos quais estão submetidos. 

O sistema das cidades não é um sistema único 
e a visão de resiliência trata a transversalidade 
como algo fundamental. Ou seja, não se fala mais 
de “caixinhas isoladas” de transporte, gestão de 
resíduo ou questões culturais, como disse Andreia 
Ventura. Uma política baseada em resiliência 
precisa ser transversal e trazer co-benefícios. Deve-
se “pensar uma solução que possa, ao mesmo 
tempo, contribuir para o enfrentamento climático 
propriamente dito, mas possa trazer geração de 
emprego, empoderamento às populações, garantia 
de atenção aos serviços públicos básicos”, destacou 
ela.

Tecnologias para adaptar os setores e mitigar 
o efeito estufa já existem. Estão disponíveis no 
mercado e outras tantas em desenvolvimento, 
mas de nada adianta se não houver uma mudança 
comportamental, e isso foi um ponto unânime 
destacado por todos os painelistas. 

Para finalizar a sessão, a moderadora Adriana 
Campelo destacou que Salvador já tem uma meta 
de ser, em 2050, uma cidade carbono zero. Esse 
compromisso foi assinado pelo prefeito ACM Neto 
em 2018 e para o seu cumprimento está em curso 
o plano de adaptação e mitigação da mudança 
climática. Mas não basta apenas ter um plano, é 
preciso que ele engaje a população, o setor público, 
o setor privado e a academia para que reflita a 
Salvador que todos esperam no futuro. “Existe o 
compromisso político. Precisamos agora juntos 
administrar, não só nessa administração, mas nas 
administrações que virão junto com o setor privado 
e a sociedade ajudar para que esse compromisso 
de 2050 seja cumprido e que Salvador consiga, 
em 2050, chegar a ser uma cidade carbono zero” 
concluiu Adriana.
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Experiências de Bottrop/Alemanha: Abordando soluções inovadoras para 
responder às mudanças climáticas
A cidade alemã que se transformou depois que 
a última mina de carvão foi fechada em 2018 é 
atualmente conhecida como cidade inovadora e 
inspira outras cidades da sua região. Localizada na 
região centro oeste da Alemanha, Bottrop era uma 
cidade que tinha sua economia fundamentalmente 
baseada na mineração que funcionava no seu 
território. Com a meta de fechamento de todas as 
minas de carvão do país, ela viu a necessidade de 
transformar a sua economia e seus costumes para 
que a cidade não acabasse junto com o fechamento 
da mineradora. 

Tilman Christian, chefe do departamento de 
planejamento ambiental da cidade, mostrou ao 
público presente as iniciativas que ajudaram a 
transformar a pequena cidade de 117 mil habitantes 
em um destaque regional. Muitas delas podem ser 
replicadas na capital baiana.

Os efeitos da mudança do clima também foram 
sentidos na cidade que sofreu com inundações e 
destruições decorrentes de fortes chuvas. A partir 
daí eles definiram a meta de reduzir em 50% as suas 
emissões de carbono em 10 anos e para isso seriam 
necessárias diversas ações. Segundo Tilman, essa 

foi a grande motivação para todas as mudanças que 
aconteceram na cidade desde então.

Base para o processo de inovação, ou como ele 
colocou “áreas guias para o processo” estão o 
gerenciamento, networking, consultoria de energia, 
participação popular e masterplan. Os dois primeiros 
têm um destaque especial, pois a cidade trabalha 
com filosofia de empresa. A consultoria de energia 
é importante, já que na Alemanha boa parte das 
emissões de CO2 vem das residências e eficientizar 
o consumo tem resultado direto na meta de redução 
da cidade. A participação popular é fundamental 
para o sucesso da implementação das ações, e eles 
tiveram mais de 50% da população participando do 
processo. Por fim, o masterplan funciona como um 
roadmap para que a meta seja alcançada. Unindo 
todo esse sistema estão a indústria, o setor público 
e a academia, esta última com um papel muito 
importante, já que não é possível fazer inovação 
sem ciência.

Para o gerenciamento da inovação na cidade foi 
criada uma empresa, que é mantida pelo setor 
privado e pela prefeitura. Ainda assim não é possível 
gerenciar tudo sozinho, então ela conta com 3 
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grupos: O conselho de assessoria da indústria, o 
conselho de assessoria da academia e o grupo de 
trabalho interdepartamental.

Foram definidas 5 áreas temáticas para se atuar 
na redução do CO2: Moradia, trabalho, energia, 
mobilidade e cidade.

Segundo Tilman Christian, o grande diferencial e o 
que faz o projeto ter força é a mesa redonda que 
acontece trimestralmente, liderada pelo prefeito, 
com a participação dos líderes dos projetos, da 
municipalidade, da indústria da construção e das 
empresas para discutir os projetos num mesmo 
nível. “Essa é uma ferramenta oficial que vem 
sendo usada há 8 anos e vem mostrando bastante 
resultado”, afirmou ele, mostrando a importância 
da sinergia no processo. Desde o início já foram 
mais de 300 projetos implementados.

Um dos maiores projetos que ele mostrou é o de 
transformação da estação de tratamento em uma 
planta de geração de energia, utilizando fontes 
alternativas, como a eólica, solar, hidrogênio, 
biogás, dentre outros. Isso fará com que a estação 
de tratamento que consumia em média 60 milhões 
de kWh/ano, o que corresponde ao consumo de 

aproximadamente 30 mil habitantes, passe a ser 
autossuficiente.

Outro projeto emblemático apresentado por ele foi a 
reforma do prédio da prefeitura. “Logicamente, nós 
temos que ser o exemplo. Então, se nós queremos 
que os cidadãos invistam na modernização das suas 
casas, nós precisamos dar o exemplo e reformar a 
nossa”, enfatizou. 

A estruturação da base de dados dividida em 3 
grupos, (1) dados de tecnologia, (2) dados espaciais 
e (3) dados humanos, possibilita ter uma base 
sólida, com índices solares, informações fundiárias, 
demanda energética, etc. Isso ajuda cada cidadão 
a ter a melhor informação disponível de forma 
individualizada, personalizada, o que contribui 
também para o sucesso e acertos das consultorias, 
que têm uma taxa de sucesso de 56%, tendo 
beneficiado mais de 30% de todos os proprietários 
de casas da cidade.

Na base de dados climáticos é possível ainda 
identificar as ilhas de calor, os pontos úmidos, áreas 
de frescor e assim fazer o planejamento e os novos 
planos para cada região da cidade.

Lições aprendidas

O engajamento da indústria, ciência e política é a chave principal, no caminho para 
uma cidade inovadora.

A participação e o apoio popular são fundamentais nesse processo de transformação.

O sucesso econômico atrai novos investimentos

É importante ter um processo claro e com resultados tangíveis. 

É preciso estar aberto para novos projetos, sabendo que falhas vão acontecer e que 
terão projetos de insucesso, mas isso faz parte do aprendizado para ser inovador.
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População e Meio Ambiente
Quais são as relações entre mudança do clima, 
população e o meio ambiente? Esse foi o assunto 
discutido pelos representantes das Nações Unidas, 
Regina Cavini, da ONU Meio Ambiente, e Vinícius 
Monteiro, do Fundo de População das Nações 
Unidas (UNFPA).

É difícil dizer que existe uma ligação direta entre crise 
climática e migrações, mas é possível que mudanças 
causadas por ela, como alterações significativas 
de ecossistemas, impulsionem o deslocamento 
de pessoas. Ou seja, “há nexos entre os vetores 
ambientais e os movimentos migratórios”, explicou 
Regina Cavani.

O que acontece é que, de fato, os eventos climáticos 
causam transtornos ou representam grandes riscos 
de afetar os serviços ecossistêmicos. Muitas vezes 
quando isso acontece, afeta o bem-estar humano 
e as pessoas acabam migrando para outras cidades 
ou até países. Por exemplo, quando uma barragem 
se rompe em função do grande volume de chuvas 
e a região é afetada de tal forma que casas sejam 
destruídas, a economia seja fortemente impactada, 
faltem itens básicos como água e comida, ou ainda 
quando uma região está entrando num processo de 
desertificação, a saída acaba sendo a migração. 

Segundo o relatório emitido pelo escritório das 
Nações Unidas para a redução de riscos e desastres, 
em 2018, as enchentes, as secas, as tempestades e 
os incêndios florestais afetaram mais de 57 milhões 
de pessoas em todo o mundo. Logo, conforme 
destacado por Regina Cavani, representante da 

ONU meio ambiente, “é preciso tomar medidas 
para evitar os impactos que as mudanças do clima 
têm sobre os assentamentos humanos de forma a 
evitar que haja deslocamento”.

Mudança do clima e população se inter-relacionam. 
Mas apesar de o crescimento populacional e a 
emissão de CO2 estarem aumentando, a relação 
entre esse crescimento não é simples e direta. 
Gráficos apresentados pelo representante da 
UNFPA mostram que grandes economias tem um 
crescimento populacional menor, mas poluem mais. 
A grande questão não é crescimento populacional, 
mas sim o padrão de consumo adotado pelos países, 
destacou Vinícius Monteiro.

Os recursos do planeta não serão suficientes se 
os países todos adotarem padrões de consumo 
próximos aos dos países desenvolvidos. Para 
contornar esse problema, Vinícius sugere 3 
pontos chave: (1) a industrialização recente das 
economias mais baixas não pode adotar os padrões 
de consumo atuais das grandes economias; (2) 
Os padrões de consumo, aí falando de uma forma 
global, precisam mudar; e (3) é preciso pensar a 
dinâmica populacional, já que países mais pobres 
têm, em geral, uma população mais jovem e isso 
também interfere nos padrões de consumo.

Desafios que têm relação com as mudanças climáticas e precisam ser enfrentados

 » Desigualdade – não é possível trabalhar 
questões populacionais sem pensar nas 
questões de desigualdade.  

 » Imigrações – trabalhar os nexos entre os vetores 
ambientais e os movimentos migratórios. 

 » Urbanização – investir para tornar as cidades 

mais sustentáveis e resilientes.  

 » Saúde – é afetada de diversas maneiras pela 

mudança do clima.
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Saúde como Pulso da nova agenda urbana
Saudável, resiliente e sustentável. Esses foram os 
três adjetivos usados por Daniel Buss, assessor de 
mudança climática e saúde da Organização Pan-
americana de Saúde (PAHO), para definir como 
uma cidade deve ser. Trazendo uma abordagem 
com foco na saúde, ele destacou fatores que estão 
diretamente relacionados às mudanças climáticas e 
que afetam a saúde da população.

Antes de falar dos fatores diretos, ele destacou a 
importância do sistema de saúde que deve ter um 
planejamento bem definido e um observatório 
do clima e saúde, dentre outros atributos, para 
formarem uma base sólida para o setor. Além disso, 
as políticas e ações intersetoriais devem sempre 
considerar a prevenção de doenças e a promoção 
de saúde.  É preciso também que os tomadores de 
decisão municipal tenham ferramentas para poder 
avaliar os impactos na área de saúde e saber quais 
são os custos evitados com o investimento em 
prevenção. 

Segundo os dados da OMS, entre 2030 e 2050, 
a mudança climática irá causar 250 mil mortes 
adicionais. A proliferação dos vetores de doenças, 
como os transmissores da dengue e malária ou 
ainda desnutrição e estresses de calor, estão entre 
os problemas que podem ser agravados por ela. 

Partindo para os fatores diretos, ele destacou 
a poluição do ar. “Quantificar os efeitos pela 
exposição à poluição atmosférica, em termos de 
saúde pública, se transformou em um componente 
crítico nas discussões políticas” afirmou. Existe 
uma campanha global, a Breathelife, para ajudar 
na aferição dos índices, entender os cenários e até 
receber orientações sobre essa poluição em várias 
cidades do mundo.

Outra ocorrência, principalmente em cidades, 
são as ilhas de calor. Consequências das altas 
temperaturas já são conhecidas: exaustão, 
desidratação, desmaios, queda de pressão e até 
morte. Por isso, é preciso investir na redução dessas 
ilhas construindo parques, aumentando o número 

de árvores ou investindo em soluções de telhado 
verde nas edificações. Um estudo apresentado por 
Daniel mostrou que a diferença de temperatura de 
um teto verde para um teto exposto normal chega a 
40°C no verão. “É uma diferença brutal que inclusive 
implica em muito mais uso de ar condicionado, 
aumentando a pegada de carbono”, afirmou.

Ele citou um programa de prescrição aos parques 
que existe nos EUA que, atrelado ao programa 
“descubra o seu parque”, permite que o médico 
tenha acesso ao perfil do paciente e quais são os 
parques que melhor se adequam às necessidades 
dele. O médico faz então uma prescrição de uso 
daquele parque. Isso é uma ação intersetorial, pois 
requer que as autoridades de parques considerem 
esse tema ao construírem suas políticas e seus 
planos de comunicação. 

Existe um grupo de ferramentas de avaliação da 
economia na saúde e estimulo ao uso de transporte 
ativo, bicicletas ou caminhada, por exemplo, que está 
sendo desenvolvido pela PAHO. Nela são inseridas 
uma série de informações que serão revertidas 
em cálculos sobre, por exemplo, o aumento das 
atividades físicas e o risco de poluição do ar para 
ter um resultado sobre as emissões reduzidas e 
um balanço das reduções a partir de cada cenário, 
inclusive em termos financeiros por conta dos 
custos evitados com hospitalizações  e doenças na 
cidade. Os custos para implementar uma solução, 
muitas vezes, é bem menor que o custo posterior 
de remediação no sistema de saúde. Por isso deve-
se investir em soluções de prevenção. 

Fonte: Reducing Urban Heat Islands: Compendium of 
Strategies, por Daniel Buss
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Como surgiu o movimento

Crianças e a Ciência: Uma aliança em nome do futuro
 “Nós somos embaixadores da Justiça climática da 
Plant-for-the-planet. Nós fazemos parte de mais de 
81 mil embaixadores da justiça climática da plant-for-
the-planet e nós estamos aqui para mostrar nossa 
preocupação com o avanço do desmatamento e a 
poluição por causa de parte das Indústrias, governos 
e das agropecuárias que não estão prestando 
atenção na ciências e estão ajudando a piorar o efeito 
estufa, o aumento da temperatura do mundo e nos 
levando para uma crise climática. Aprendemos com 
a ciência sobre o clima e entendemos que uma das 
soluções é o plantio massivo de árvores que precisa 
ser contínuo para capturar CO2 da atmosfera. Nós 
assumimos o compromisso de ajudar a plantar 
um trilhão de árvores e vocês? Nós precisamos de 
ajuda. Precisamos da conscientização pública sobre 
a importância do reflorestamento e preservação. 
Queremos que os acordos já feitos sejam cumpridos 
pelos nossos políticos para juntos construirmos um 
mundo melhor. A falta de ação vai afetar não só o 

nosso futuro, mas o de todas as pessoas. Por isso 
assinamos esse manifesto junto o cientista Carlos 
Nobre: porque assumimos o compromisso de ajudar 
a garantir que ele exista.” 

Esse foi o discurso dos embaixadores da justiça 
climática que subiram ao palco prendendo a atenção 
do público presente. Eles fazem parte da Plant-for-
the-Planet, uma fundação ambiental que lidera a 
campanha “Stop talking. Start planting.” (Pare de 
falar. Comece a plantar), uma campanha global que 
promove a convicção de que apenas falar não irá 
fazer a diferença e que a hora para a ação é agora.

O professor Carlos Nobre, que representou a 
ciência no ato de assinatura do manifesto, falou da 
importância e da grandeza desse movimento. “Vocês 
são parte desse movimento mundial dos jovens e 
toda a nossa expectativa, que a minha geração não 
conseguiu, eu espero que vocês consigam. Me sinto 
muito honrado de fazer parte desse movimento que 
vocês estão liderando”, afirmou ele.

Durante uma apresentação escolar sobre a crise 
climática em sua escola, na Alemanha, Felix, um 
garoto de 9 anos de idade, teve uma visão: as 
crianças poderiam plantar um milhão de árvores em 
todos os países do mundo e diminuir os efeitos do 
aquecimento global. 

Da ideia de Felix nasceu o movimento global de 
crianças e jovens, a Plant-for-the-Planet. Ao redor do 
mundo já são mais de 80 mil crianças que integram 
o movimento e que plantaram mais de 13 bilhões 
de árvores.
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Financiamento Climático
A mudança do clima representa um 
desafio para as cidades, exigindo 
ações locais de mitigação e adaptação. 
As cidades desempenham um papel 
fundamental na realização de ações 
locais para o clima e entendem 
que propiciar um futuro mais 
seguro do ponto de vista climático, 
significa garantir aos seus cidadãos 
mais saúde, mais ar puro, mais 
oportunidades econômicas e mais 
bem-estar. Mas para que tudo isso 
seja implementado, são necessários 
recursos financeiros.

Diante disso, compartilhar o cenário 
atual do financiamento climático 
para as cidades, foi o objetivo do 
segundo dia do seminário do Painel 
Salvador de Mudança do Clima. 
Para analisar o tema de forma 
holística, com foco nas barreiras 
e desafios para acessar as linhas 
de financiamento existentes e na 
busca por soluções que podem 
ajudar a mobilizar esse tipo de 
financiamento, as apresentações 
e discussões contemplaram as 
perspectivas das cidades, do setor 
financeiro e do setor privado.
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Financiamento Climático para Cidades da América Latina

Para abrir as discussões sobre financiamento 
climático a Chefe da Divisão de Mudanças Climáticas 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
Amal-Lee Amin, falou de problemas que envolvem 
esse tipo de financiamento e mostrou como o BID 
vem trabalhando o assunto. 

Já se sabe que enfrentar as mudanças climáticas 
e explorar as oportunidades para tornar as 
cidades mais resilientes são fatos ou, ao menos, 
necessidades das agendas municipais. Nas cidades 
da américa latina, região mais urbanizada do mundo 
com 80% das pessoas vivendo em centros urbanos, 
não é diferente. 

Frente à essa realidade, o BID tem um programa, 
The Emerging and Sustainable Cities Program, 
desde 2010, onde foram financiados mais de 50 
planos de ação climáticos de cidades nessa região. 
Apesar disso, eles perceberam uma dificuldade para 
transformar esses planos em ações efetivas e levar 
os projetos adiante principalmente por questões 
financeiras. Seja pela dificuldade de acesso a crédito 
ou pela falta de interesse do setor privado em 
financiar esses projetos. 

Buscando solucionar esse problema, o banco vem 

trabalhando com diversas estâncias governamentais 
através de uma ferramenta de desenvolvimento 
de projetos de infraestrutura sustentável que 
viabiliza linha de crédito para projetos focados 
no baixo carbono, resiliência climática e outras 
dimensões sustentáveis, incluindo objetivos sociais 
e infraestrutura.

Outra iniciativa relacionada às soluções de mercado 
de capitais para infraestrutura sustentável é uma 
ferramenta para permitir que governos municipais 
possam emitir “green bonds”, que são títulos 
verdes emitidos para a captação de recursos para 
investimento em projetos sustentáveis. Segundo 
Amal-Lee, “isso permite que o setor público possa 
ter acesso ao mercado de capitais e mobilizar 
recursos para os projetos que realmente precisam, 
além de oferecer aos investidores um cenário muito 
mais transparente.”. O Chile foi o primeiro país a 
emitir esses títulos para uma empresa estrangeira, 
feito com a ajuda do BID, que agora está replicando 
em outras cidades. 

Por fim ela destacou a importância da sinergia 
e participação de todos, governos, sociedade e 
setor privado, para desenvolver um bom plano e 
implementar, de fato, uma agenda climática.

Amal-Lee Amin
Chefe da Divisão de Mudanças Climáticas do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
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Perspectiva das cidades
A primeira rodada de discussão tinha por objetivo 
entender o panorama do financiamento climático, 
sob a ótica das cidades. Moderada por Telma Rocha, 
gestora de cidades sustentáveis da Fundação Avina, 
a mesa contou com a participação de Luciana 
Capanema, Diretora de Projetos Financeiros do 
Ministério do Desenvolvimento Regionl; Ana 
Benvinda Teixeira Lage, Diretora de captação 
de recursos da Prefeitura de Salvador; Águeda 
Muniz, Secretária Municipal de Urbanismo e Meio 
Ambiente de Fortaleza e Coordenadora nacional 
do CB27; Tatiana Alves, Brasil Lab Lead & Senior 
Analyst, Global Innovation Lab for Climate Finance; 
e Guilherme Teixeira, Consultor Sênior da Sitawi, 
Finanças do Bem.

As mudanças climáticas afetam o planeta de diversas 
formas e os impactos causados nas cidades já foram 
discutidos nas páginas anteriores. Para implementar 
ações que busquem reduzir esses impactos são 
necessários investimentos, sejam eles em obras 
de saneamento, em soluções de mobilidade ou na 
recuperação de áreas degradadas de uma região. 
No entanto, para acessar esses financiamentos, as 
cidades enfrentam uma série de desafios e barreiras. 

É realidade para muitos municípios brasileiros 
estarem passando por dificuldades fiscais ou terem 
baixa capacidade de endividamento. Aqueles 
que não enfrentam esses problemas e podem ter 

acesso aos mais diversos órgãos financiadores, se 
deparam com outros entraves. Salvador e Fortaleza, 
que estavam representadas na mesa e fazem parte 
desse segundo grupo, falaram de como a falta de 
fortalecimento institucional das equipes interfere 
na hora de buscar financiamentos, para cumprir 
as exigências burocráticas e as solicitações das 
instituições financeiras e de intermediadores. 
Águeda Muniz, representante de Fortaleza, destacou 
ainda a importância de ter políticas públicas capazes 
de impulsionar o desenvolvimento preservando a 
qualidade ambiental como fator importante para 
ter acesso ao crédito.

Outro ponto de atenção destacado por Tatiana 
Alves da Brasil LAB, está relacionado com novas 
tecnologias, que podem causar certo desconforto 
para o implementador fazer o investimento. A falta 
de conhecimento sobre ela, a preocupação com a 
manutenção e o fato de serem, geralmente, bem 
mais caras, estão entre os fatores que podem levar 
a uma resposta negativa.

A questão climática sempre foi tratada como um 
risco de longo prazo, mas esse prazo está cada 
vez mais curto, e isso tem consequência direta ao 
analisar os riscos de um financiamento, apontou 
Guilherme Teixeira, da Sitawi. Uma vez que eles 
não são feitos de maneira aleatória, fica claro 
que ter um planejamento, que analise os riscos, 
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as oportunidades e os retornos, é fundamental. 
Trazendo para a realidade das cidades, isso se 
traduz em um planejamento estratégico, em 
planos diretores e planos setoriais que espelhem as 
ambições do município, tenham metas, iniciativas e 
indicadores bem definidos. Além disso, demonstrar 
uma boa gestão da cidade, traz uma maior 
confiabilidade e possibilita que outros investidores, 
até mesmo do setor privado, tenham interesse em 
firmar parcerias.

A implementação de projetos financiados traz uma 
série de benefícios e oportunidades. As melhorias 
resultantes de um projeto de saneamento, por 
exemplo, como a redução do risco de doenças e 
melhoria da qualidade de vidas das pessoas são 
evidentes. Mas ele abre também um leque de 
oportunidades, principalmente, se ele fizer parte 
de um plano maior e estiver integrado com outras 
políticas, como a de geração de emprego. 

Existem diversos órgãos financiadores e agências 
de fomento trabalhando em parceria com governos 
de todas as esferas. E, já direcionando para 
algumas possíveis soluções, mas ainda no campo 

das oportunidades, mesmo aquelas cidades que 
não tem capacidade de endividamento podem 
pensar em financiadores privados e firmar PPPs ou 
concessões, disse Luciana Capanema do Ministério 
de Desenvolvimento Regional (MDR). Para auxiliar 
nessa área, o MDR tem um fundo de estruturação 
de projetos que ajuda as cidades a montarem uma 
licitação para uma PPP ou concessão.

Para poderem desfrutar dos benefícios trazidos por 
financiamentos, os municípios precisam conhecer 
quais são os mecanismos de financiamento 
climáticos no Brasil. Recentemente o MDR fez  um 
mapeamento para a área de saneamento, mas 
ainda existem diversas outras áreas para serem 
exploradas.

Por fim, foi destacado pela representante da Casa 
Civil de Salvador, Ana Benvinda Teixeira, que um 
grande legado que fica para as cidades, além dos 
benefícios diretos que uma obra traz, é o legando 
institucional de como lidar com as exigências que 
vêm contidas nessas operações de crédito e como 
incorporar essa prática no ente público.

Fatores que as cidades precisam para buscar financiamentos climáticos

Investir em fortalecimento institucional

Ter planos municipais, pois eles espelham as ambições da cidade e aumentam a 
confiança do investidor

Conhecer quais são os mecanismos de financiamento para desfrutar dos benefícios



32

Perspectiva do setor financeiro
A análise feita pelos representantes setor financeiro 
trouxe uma imagem bastante clara dos desafios 
de financiar projetos municipais no Brasil. Esse 
retrato da situação atual facilita a proposição de 
soluções que sejam factíveis e viáveis do ponto de 
vista financeiro, de mercado e político. A discussão 
que foi moderada por Anja Wucke, da GIZ, teve a 
participação de Barbara Brakarz, Especialista sênior 
para Clima e Sustentabilidade, Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID); Luiz Noronha, Vice-
Presidente, Diretor de Planejamento e Diretor 
Financeiro no Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE); Paulo Todaro, Sócio-diretor 
da Albion Capital; Philippe Orliange, Diretor regional 
para o Brasil e Conesul da Agência Francesa de 
Desenvolvimento (AFD) e Pedro Henrique Fernandes 
Pinheiro, Superintendente de Relações de Consumo 
e Sustentabilidade da Confederação Nacional das 
Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e 
Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg).

Falando de financiamento de uma forma geral, 
Luiz Noronha destacou a falta de um modelo 
municipal único e a importância de ter um 
financiamento perene e continuado, assim como um 
assessoramento técnico sustentável e duradouro, 
como os grandes desafios iniciais para se trabalhar 

com financiamento municipal.

O Brasil é um país continental com mais de 5500 
municípios. É difícil, para uma agência internacional, 
conhecer a necessidade de cada um ou saber em 
quais áreas investir, sem que haja um centralizador, 
um cardápio nacional de ações e projetos que 
possam ser financiados. O resultado disso é que elas 
acabam procurando sempre os mesmos municípios 
para investir, afirmou Felipe Orliange.

Do ponto de vista legal, existem alguns entraves que 
foram destacados. O primeiro, referente a lei de 
responsabilidade fiscal, que define um limite sobre 
a capacidade de endividamento dos municípios 
e exige garantia. O segundo, que limita o acesso 
a recursos externos, que só pode contemplar 
municípios com mais de 100mil habitantes. E o 
terceiro, que poderia inclusive ser uma solução 
para o segundo, trata de consórcios. “No Brasil não 
temos mecanismos de consorciamento público que 
possam assumir financiamentos e o problema está 
em quem dá a contragarantia”, afirmou Luiz. Hoje 
até é possível financiar um consórcio, mas para 
isso é preciso fazer um contrato com cada um. Ou 
seja, se ele for composto por 10 municípios, será 
necessário fazer 10 contratos diferentes, cada um 
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com as suas garantias, o que acaba dificultando 
muito a existência desse modelo no Brasil.

É difícil ainda o setor público ser financiado pelo 
mercado de capitais, pela desconfiança no setor, 
ressaltou Paulo Todaro. A falta de escala, muitas 
vezes é outro fator que pode gerar desinteresse, 
mas, principalmente, a falta de um ecossistema que 
junte os grandes investidores e os detentores dos 
projetos foi o agravante ressaltado por ele.

Antes de entrar nas soluções, é preciso destacar 
que financiamentos e fatores climáticos tem um 
elemento em comum, o risco. E as seguradoras 
tem expertise para tratar desse assunto. Seguro 
é um mecanismo para gerenciar riscos. Pode dar 
sinais para a sociedade e para governos do que é 
mais arriscado, do que pode causar mais impacto e 
propor soluções para reduzir esse impacto. Ou seja, 
a indústria de seguros pode ser um grande aliado 
na proposição de planos de adaptação para a crise 
climática, apontou Pedro Pinheiro, da CNSeg.

Algumas soluções já foram apontadas, como ter 
um cardápio nacional de projetos financiáveis e ter 
mecanismos que permitam que consórcios públicos 
sejam financiados. Facilitar a negociação direta entre 
financiadores internacionais e municípios e, nessa 
mesma linha, permitir que investidores trabalhem 
com empresas públicas, PPPs e consórcios, estão 

entre as saídas apontadas para que os municípios, 
mesmo aqueles que têm restrição ao crédito, 
possam acessar o capital.

Outra proposta lembrada pela representante do 
BID, Bárbara Brakarz, foi a de criação de fundos 
verdes. Consórcios de municípios se juntariam para 
criar um fundo. Seriam intermediários financeiros 
para facilitar o acesso de municípios ao mercado 
de green bound e os bancos de fomento podem 
oferecer a garantia que esse mercado exige.

Por fim, “se a Cofiex e o governo federal decidirem 
introduzir risco climático dentro da análise de 
portfólios de projetos, isso já facilita muito a 
atração de investimento privado Internacional e a 
priorização desses projetos, com garantia da união”, 
frisou Bárbara, sobre uma solução que envolve, 
principalmente, vontade política. É preciso mostrar 
aos governantes que investimento não é custo, mas 
sim oportunidade de geração de emprego, renda e 
de atração de investimento.

O caminho é longo, o território é fértil e não existe 
apenas uma solução para financiamento climático. O 
que existe, na verdade, são pacotes de solução, uma 
mistura de instrumentos de dívida com soluções 
de mercado que possam servir para um município 
buscar recursos alternativos para investir em seus 
territórios, concluiu Bárbara.

Fatores que podem potencializar o acesso por municípios à financiamentos

As instituições devem ter opções de financiamentos perenes e continuados

Ter um “cardápio” nacional de projetos e ações financiáveis

Rever a legislação para que municípios possam acessar financiamentos externos
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Perspectiva do setor privado
Para falar das perspectivas do setor privado, a 
presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para 
o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), Marina 
Grossi, trouxe, num contexto mais amplo, o que está 
sendo feito no mundo e o que o setor empresarial 
percebe como vantagens e riscos na questão do 
clima.

O fórum econômico mundial apontou as mudanças 
climáticas com um dos principais riscos globais. 
Isso mostra que “já não é mais um movimento de 
ambientalistas, mas uma questão de negócios,” 
afirmou ela.  Desde a Rio92, o setor privado vem 
transformando seus processos e produtos, pois 
percebeu a importância e as oportunidades que isso 
representa.

Os investimentos estão cada vez mais voltados para 
uma economia de baixo carbono. Segundo ela, entre 
2015 e 2017, as empresas brasileiras investiram 
mais de 85 bilhões de dólares para mitigar a questão 
climática e grande parte delas já tem suas metas 
de redução de emissão definidas com ações que 
envolvem, sobretudo, eficiência energética.

O CEBDS, que conta com mais de 60 grupos 
empresariais, dentre outras iniciativas, desenvolve 

propostas factíveis que podem trazer vantagem 
competitiva para o país, se aplicadas, e as apresenta 
para líderes governamentais. Uma dessa propostas 
é a precificação de carbono. É importante entender 
que a velha economia baseada em carbono está 
em fase de transição, mas ela ainda vai perdurar 
por algum tempo. Precificar carbono, não através 
de taxas, que já são muitas no país, mas através 
do mercado, pode ser uma solução interessante 
para o Brasil reduzir suas emissões. Essa já é uma 
prática presente em quase 25% do mundo, que o 
governo precisa incentivar, e que representa uma 
boa estratégia para o país, segundo ela.

Criar um mercado de carbono, pensar em geração 
de energia distribuída e ter metas factíveis, mas 
arrojadas para combater a questão climática, estão 
entre as propostas do CEBDS. Mas elas só serão 
efetivas se forem trabalhadas e aceitas por todos, 
afirma ela. Juntar os setores público e privado é 
mais simples quando se pensa em escala de cidade, 
se comparado ao governo federal, por exemplo. E 
nisso Salvador já vem trabalhando, para que possa 
unir esforços e alavancar uma economia de Baixo 
Carbono no Brasil e no Mundo.



35

Cidades da América do Sul rumo à COP25
A última mesa do seminário do Painel abriu as 
discussões para estruturar a mensagem que será 
levada à COP25, reunião que acontecerá em 
dezembro na cidade de Santiago, no Chile. 

A Conferência das Partes (COP – Conference of 
the Parties) é uma associação de países que se 
reúnem para avaliar as mudanças climáticas, propor 
mecanismos de mitigação, adaptação e decidir, 
coletivamente, as ações a serem tomadas ou as 
metas a serem alcançadas.

A proposta da sessão não era sair com o documento 
consolidado que será levado para a cidade chilena, 
mas sim iniciar os debates, nortear os caminhos e 
buscar uma convergência das propostas. A conversa 
foi conduzida pelo Secretário-executivo do ICLEI, 
Rodrigo Perpétuo e o diretor regional do C40, 
Manuel Olivera e teve a participação de membros 
de redes de cidades do Brasil, Argentina, Chile e 
Peru. 

Participaram da sessão Adriana Campelo, da 
Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência de Salvador (SECIS) e CRO 100 Cidades 
Resilientes; Maria Fernanda Pinedo, da Fundação 
Konrad Adenauer (KAS); Debora Dómina, da Rede 

Argentina de Municípios contra as Mudanças 
Climáticas (RAMCC - Argentina); Daniela Martins, 
da Frente Nacional de Prefeitos (FNP - Brasil); Maria 
Águeda Muniz, do CB27 (Brasil); Jordan Harris, da 
Adapt-Chile (Chile); e Sergio Margulis, do Instituto 
Internacional para Sustentabilidade (IIS)

Falando em rede, esse foi um tema bastante 
comentado por todos. A importância das redes 
para as cidades. Ao longo dos dois dias de evento, 
muito se falou sobre colaboração, assistência e 
trabalho em conjunto. E as redes propiciam isso. 
Segundo Manuel Olivera, elas são instrumentos 
de fortalecimento da capacidade de trabalho das 
cidades. É a partir da cooperação em rede que se 
consegue participar das dinâmicas de poder, com a 
possibilidade de influenciá-las realmente, afirmou 
Rodrigo Perpétuo.

Para desenhar o caminho que será traçado, é preciso 
que ele seja trabalhado com diferentes níveis de 
governo e múltiplos atores. Somente fazendo de 
forma participativa será possível chegar a uma 
solução transversal e que transpasse mandatos, 
pois de nada adianta ter grandes acordos, grandes 
documentos e não os aplicar ou eles não terem 
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continuidade, salientou Paul Oviedo.

 Nesse caso, os municípios tem um papel importante. 
São eles que têm o contato direto com a população, 
que é quem mais pode cobrar efetividade nas ações. 
Mas eles têm ainda outra função, a de estruturar 
políticas públicas e planos climáticos que visem 
o desenvolvimento de baixo carbono, com metas 
e adequados à realidade local, enfatizou Águeda 
Muniz 

Sem o apoio das cidades, os governos nacionais não 

implementam suas propostas. E elas já perceberam 
isso. Por isso, estão tomando a liderança do que 
precisa ser feito, entendendo que é uma questão 
de compromisso e trabalhando com os seus 
cidadãos, para mudar os comportamentos e adotar 
soluções para reduzir as emissões e minimizar a 
crise climática. E como disse o professor Sérgio 
Margulis, “estamos no mesmo barco e nada é tão 
absolutamente de todos ao mesmo tempo do que a 
questão climática”.

Palavras-Chaves

preparar planos climáticos, inventários e análises 
de vulnerabilidade; compromisso; parcerias; 
financiamentos; sensibilização; empreendedorismo; 
interação com parceiros; parceiros internacionais e 
nacionais

Exemplos a serem seguidos

Colômbia – clareza nas NDCs e mesa de concertação 
para construção de consenso

Chile – esforço na mobilidade urbana

Campinas – diagnóstico do inventário do efeito 
estufa
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Encerramento e encaminhamento
A cerimônia de encerramento do primeiro 
seminário do Painel Salvador de Mudança do Clima 
foi conduzida pelo Secretário de Sustentabilidade, 
Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga, e 
foi marcada por dois atos. 

O primeiro foi o lançamento do edital para submissão 
de artigos, anunciado pelo secretário, que resultará 
em uma publicação em formato de e-book, com 
um número reduzido de cópias impressas, que 
será lançado em março de 2019. A submissão dos 
trabalhos teve início no dia 20 de agosto e ficará 
aberta por dois meses, até o dia 19 de outubro. 

Os artigos deverão ser resultantes de estudos 
técnicos ou científicos, originados de pesquisas 
concluídas ou em desenvolvimento, trabalhos de 
conclusão de curso, dissertações ou teses e devem 

focar nos eixos temáticos referentes às 10 Câmaras 
Temáticas do Painel: 

 » Áreas Verdes, 

 » Energia, 

 » Eventos Extremos, 

 » Gerenciamento Costeiro, 

 » Gestão da Água, 

 » Inovação para Sustentabilidade, 

 » Mobilidade, 

 » Resíduos, 

 » Resiliência Urbana, 

 » Saúde.

Ao final, houve a assinatura do Quadro 
do Painel Salvador de Mudança do 
Clima para registrar e reafirmar o 
compromisso dos pesquisadores e 
atuais coordenadores das câmaras 
temáticas com o Painel.
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