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Antonio Carlos Peixoto de Magalhães Neto 
Prefeito de Salvador

Salvador protagoniza mais uma iniciativa 
em prol do enfrentamento da crise climática, 
assumindo cada vez mais sua liderança como 
cidade global. Desta vez, estabelecendo ações 
do Painel Salvador de Mudanças Climáticas, lan-
çado na Semana Latino-Americana e Caribenha 
sobre Mudança do Clima - Climate Week, even-
to organizado pela Prefeitura em parceria com a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC), em agosto de 
2019. 

O Painel, como planejado, constituiu-se 
como uma rede de conhecimento técnico-cien-
tífico sobre a crise climática, para atuar obser-
vando, reunindo, sistematizando e traduzindo, 
em comunicação acessível a todos, conhecimen-
tos e possibilidades de soluções de mitigação e 
adaptação aplicáveis à cidade de Salvador, pro-
movendo a inter e transsetorialidade necessárias 
à formulação de políticas públicas e tomadas de 
decisão. 

Dentre os compromissos assumidos pelo 
Painel, foi lançado Edital conclamando pesqui-
sadores para apresentação de seus trabalhos 
científicos, selecionados no âmbito das Câmaras 
Temáticas do Painel, coordenados por acadêmi-
cos de várias instituições. Estes trabalhos agora 

são publicados tornando o conhecimento sobre 
mitigação e adaptação à mudança do clima em 
nossa cidade mais acessível, sensibilizando e 
envolvendo os formadores de políticas públicas, 
empresas, universidades, organizações não go-
vernamentais e cidadãos, para a adoção de pos-
turas que reforçam o compromisso da cidade 
com a temática da sustentabilidade.

O Painel está, portanto, constituído, atuante 
e planificado, sendo um Fórum apartidário, que 
aproxima pensamentos diferentes, em benefí-
cio do planeta, conclamando responsabilidades, 
agregando várias temáticas interligadas, tais 
como gestão da água, áreas verdes, energias 
renováveis, eventos extremos, gerenciamento 
costeiro, inovação para sustentabilidade, mo-
bilidade urbana, resiliência urbana, resíduos e 
saúde, para produzir conhecimento sobre o clima 
de Salvador, seus impactos em sua interrelação 
com diferentes escalas temporais e espaciais. 

Além disto, com esta publicação, espera-
mos que as pesquisas aqui reunidas sirvam de 
referência e estímulo para que outras cidades 
possam incorporar conceitos e práticas ambien-
talmente mais corretos em prol do clima.

Agradecemos à Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
que, através do projeto ProAdapta, forneceu 
apoio às atividades do Painel Salvador de Mu-
dança do Clima, com consultorias especializa-
das. 

Com o apoio da GIZ, estamos desenvolven-
do uma importante agenda de adaptação para a 
mudança do clima que inclui soluções de adap-
tação baseadas em ecossistemas, desenvolve-
mos 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 Pai-
nel Salvador da Mudança do Clima.

Assim, na nossa Cidade de Salvador conti-
nuaremos buscando ações e parcerias que tra-
duzam a liderança assumida, agora ainda com 
mais respaldo pelo apoio da ciência, para dire-
cionar políticas públicas, investimentos, consu-
mo consciente. O Painel Salvador de Mudança 
do Clima é espaço para debates, cooperação e 
conscientização para melhor qualificar a cidade 
para o enfrentamento da crise climática, trazendo 
a perspectiva de um futuro mais equilibrado.



Ana Carolina Câmara
Diretora do projeto ProAdapta

Como diretora do projeto ProAdapta que 
tem como missão apoiar o governo do Brasil no 
desenvolvimento e na implementação de uma 
agenda de adaptação, gostaria de parabenizar 
todos os coordenadores e os membros do Pai-
nel Salvador de Mudança do Clima que contri-
buíram com sucesso para este primeiro edital. O 
ProAdapta, que é fruto da parceria entre o Mi-
nistério de Meio Ambiente e o Ministério Federal 
do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Se-
gurança Nuclear da Alemanha e implementado 
pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit – GIZ, apoia diferentes atores nos 
mais diversos níveis como o setor empresarial, a 
sociedade civil, municípios, estados e represen-
tantes de entidades do governo federal na gera-
ção de capacidades para uma melhor implemen-
tação da agenda de adaptação.

Nos felicita muito a oportunidade de coope-
ração com a Prefeitura Municipal de Salvador, e 
com a Secretaria de Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência em particular. Somos muito gratos 
em ter acompanhado a Prefeitura na constru-
ção de conhecimento e aprendizagem, que são 
elementos chave deste processo, e que vêm 
enriquecendo o conteúdo e a base, tanto para 
o Plano Municipal de Mitigação e Adaptação às 

Mudanças do Clima (PMAMC), quanto para a Es-
tratégia de Resiliência. 

Os riscos associados à mudança do clima 
já constituem uma nova camada de desafios 
para gestão territorial e urbana de Salvador, de-
vido à tendência de aumento e intensificação dos 
eventos climáticos extremos (chuvas e secas).  A 
redução dos impactos desses eventos sobre as 
infraestruturas e serviços urbanos requer uma 
ação integrada das diversas políticas públicas 
setoriais e sem dúvida, o conhecimento tradi-
cional e científico, somados à  pesquisa são os 
maiores e mais importantes recursos, para orien-
tação dessas ações.

Salvador oferece uma ampla gama e diver-
sidade de instituições acadêmicas e universida-
des. Neste sentido, a promoção do Painel Salva-
dor de Mudança do Clima significa apoiar o de-
senvolvimento contínuo da ciência em nível local. 
É apoiar o diálogo da academia com os tomado-
res de decisão, para que assim, as informações 
mais coerentes possam ser geradas, para que 
soluções que levem à resiliência climática sejam 
desenhadas junto aos gestores municipais.

Tanto nas temáticas de eventos extremos, 
gerenciamento costeiro, saúde humana, resídu-
os, energia e mobilidade, quanto nas áreas de re-
siliência e inovação urbana, gestão das águas, e 
áreas verdes, devemos começar a pensar de for-
ma cada vez mais integrada e sistêmica. Como 
podemos criar processos que amadureçam e 
saiam do papel? Como uma ideia inovadora pode 
servir de piloto para processos mais transforma-
tivos? A cooperação internacional desempenha 
um papel fundamental de ponte, entre a teoria e a 
prática, entre experiências globais e locais, para 
que possamos chegar em resultados positivos e 
com potencial prático.

Vemos com bons olhos o processo do Pai-
nel Salvador de Mudança do Clima e, dentro 
dele, o bom trabalho que as câmaras temáticas 
têm desempenhado na sua função de geração de 
conhecimento, de inovações e abordagens para 
orientar o desenvolvimento cada vez mais sus-
tentável de Salvador.

A partir dessa experiência bem-sucedida em 
Salvador, esperamos que os resultados inspirem 
e motivem outros municípios e atores engajados 
nas agendas de adaptação à mudança do clima 
e desenvolvimento sustentável. 



André Fraga
Secretário de Sustentabilidade, Inovação e
Resiliência de Salvador

Diante do rápido processo de urbanização e 
os cenários delineados pelas mudanças climáti-
cas novos desafios são impostos às cidades, lo-
cal onde reside maior parte da população. Assim 
nos centros urbanos existe a oportunidade de se 
realizar soluções e alternativas, de enfretamento 
às mudanças do clima, que conciliem o desenvol-
vimento sustentável com a conservação ambien-
tal, contribuindo para a redução da vulnerabilida-
de e da exposição da população aos efeitos da 
mudança do clima.

O mundo hoje conta com o Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC, 
entidade cientifica que analisa informações pro-
duzidas pelos cientistas de todo o mundo na te-
mática das mudanças climáticas, refletindo assim 
diferentes pontos de vista.

Sob a inspiração do IPCC e diante da re-
levância do papel das cidades, foi planejado, de 
forma inédita, o Painel Salvador de Mudança do 
Clima, como uma das ações da estratégia de re-
siliência de Salvador, publicada em 2019. O Pai-
nel é, basicamente, um fórum de discussões so-
bre a mudança do clima, seus efeitos e necessi-
dades de iniciativas para adaptação e mitigação, 
sugerindo maneiras de combater os problemas 
e contribuir para o desenvolvimento sustentável 
de Salvador. 

O grupo se constitui em 10 Câmaras Temá-
ticas: Áreas verdes, Energias renováveis e efici-
ência energética, Eventos extremos, Gerencia-
mento costeiro, Gestão da água, Inovação para 
sustentabilidade, Mobilidade urbana, Resiliência 
urbana, Resíduos e Saúde. Cada Câmara conta 
com uma coordenação exercida por um Profes-
sor, especialista na área, das diversas institui-
ções de ensino. Além disto, compõe-se com pes-
quisadores e participantes, oriundos do terceiro 
setor, governo, estudantes, consultores, movi-
mentos sociais, empresas etc. Esta rede de pes-
quisadores será um legado ímpar para a cidade, 
aproximando pesquisadores e acadêmicos dos 
tomadores de decisão, servindo de ponte entre a 
ciência e a sociedade.

Com este objetivo esta primeira publica-
ção apresenta uma coletânea de pesquisas, 
selecionadas pelas Câmaras através de Edital. 
Cumprindo desta maneira o papel de trazer, 
para o conhecimento de todos, trabalhos que 
possam contribuir com nossa cidade, tanto no 
processo de mitigação, quanto de adaptação 
às mudanças climáticas. Pode ser analisada 
como sendo uma forma de implementar, em 
todos os níveis da sociedade, a importância 
de se pensar nas mudanças climáticas e seus 
impactos.
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O contexto atual de alterações do clima, com destaque para a intensificação e 
aumento da frequência de eventos extremos, pressupõe a necessidade de conciliar 
desenvolvimento sustentável com conservação ambiental. Visando contribuir para a 
redução da vulnerabilidade e da exposição da população às mudanças climáticas, 
faz-se necessário a busca de novas formas de produção de produtos e serviços. 

Para tanto, entre as Câmaras Temáticas ligadas ao Painel Salvador de Mudança 
do Clima, encontra-se a de Inovação para Sustentabilidade. Esta Câmara se propõe a 
discutir, avaliar e propor projetos, pesquisas, soluções inovadoras vindas da academia, 
de setores públicos e privados e de organizações da sociedade civil, no Brasil e no 
exterior, que contribuam para que Salvador mitigue as suas emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) e/ou se adapte às mudanças climáticas, tornando-se uma cidade 
mais resiliente e de baixo carbono, de maneira sustentável. A Câmara possui uma 
composição heterogênea, tendo membros da sociedade civil, representados por 
universidades e empresas, além de representantes do setor público, como secretarias 
de governo e agências de fomento.

As atividades realizadas por esta Câmara incentivam a busca por inovações 
relacionadas a mobilidade, energia, saúde, resíduos, áreas verdes, florestas e agri-
cultura urbanas, indústria de bens e serviços, edificações, zonas costeiras, etc. To-
dos os tipos de inovações estão em foco, sejam elas de produtos, serviços, pro-
cessos, tecnológicas, gerenciais, institucionais, radicais, incrementais, sociais, entre 
outras, desde que ajudem a cidade a cumprir o ODS - Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 13, que busca a tomada de medidas urgentes para combater a mudança 
climática e seus impactos. As inovações necessitam, preferencialmente, apresentar 
co-benefícios que auxiliem também no cumprimento, até 2030, dos outros dezes-
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seis ODS existentes. Pretende-se também que os resultados ou conclusões desses 
projetos, pesquisas e soluções inovadoras possam subsidiar a Prefeitura Municipal 
de Salvador na elaboração e/ou revisão de políticas públicas a eles relacionados.

A agenda  de inovação relacionada à sustentabilidade têm ganhado força na ci-
dade com a publicação, em 2019, da Estratégia de Resiliência de  Salvador, elaborada 
no âmbito da R100, rede formada por 100 cidades que foram eleitas por oferecer ges-
tão inovadora e catalisadora de mudanças, com histórico de construção de parcerias e 
uma capacidade de trabalhar com uma ampla gama de partes interessadas, em prol da 
resiliência urbana. A agenda também inclui a discussão da minuta da Política Munici-
pal de Inovação (PMI), em elaboração pela Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência (SECIS) com apoio de entidades da sociedade civil e do poder público, com 
previsão para entrar em vigor em 2020. Através de instrumentos como o fundo municipal 
de inovação e o programa de incentivos à inovação, a PMI tem como objetivo instituir 
mecanismos, sistemas e incentivos à inovação no ambiente produtivo e social, de modo 
a integrar o Poder Público Municipal, as instituições de ensino e pesquisa, as empresas 
de base tecnológica, startups e demais agentes de inovação estabelecidos no município. 

Outra ação voltada para a sustentabilidade é a estruturação da cadeia de impacto 
climático, de modo a auxiliar os tomadores de decisão de cada temática trabalhada no 
Painel Salvador. Cadeias de impacto são consideradas uma útil ferramenta para melhor 
entender, sistematizar e priorizar os fatores que direcionam o risco climático. No caso 
da Câmara de Inovação para Sustentabilidade, a cadeia climática indica que ameaças 
climáticas (como mudanças nas precipitações, aumento do nível do mar, tempestades e 
calor extremo) podem resultar no aumento dos custos de produção, na elevação do cus-
to de vida, e na redução do turismo e de receitas municipais. Tais ameaças poderão afe-
tar a estabilidade social, os investimentos em ensino e pesquisa, o volume de recursos 
em fundos orçamentários e o crescimento do ecossistema de inovação, uma vez que 
existe a exposição ao risco de indisponibilidade financeira para a inovação sustentável.

Entre as ações realizadas por esta Câmara para a estruturação da cadeia 
climática para inovação está a aproximação com os hubs de startups estabelecidos em 
Salvador e com agentes financiadores, objetivando despertar nos núcleos de inovação 
e nos agentes financiadores o tema sustentabilidade, especialmente no ambiente 
urbano de Salvador. Busca-se o conhecimento e futuro apoio não apenas de projetos 
considerados tradicionais, como os ligados a tecnologias e estruturas, mas também a 
inovação social. Ou seja, espera-se que Salvador seja capaz de desenvolver soluções 
mais justas e eficientes, e que beneficiem a sociedade como um todo.  
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Destaca-se que, com a revisão do inventário de emissões de GEE e a elaboração 
do Plano de Adaptação e Mitigação da cidade, o tema inovação torna-se crítico. Assim, 
a Câmara Temática Inovação para Sustentabilidade representa um dos principais elos 
entre os desafios identificados no referido plano e as propostas de soluções a serem 
desenvolvidas. 

Indispensável, assim, que a atuação desta Câmara ocorra com forte interação 
com as demais nove câmaras e suas ações. Entende-se que a criação de uma rede 
de conhecimento técnico e científico voltado para mudanças climáticas, em especial 
para o fortalecimento do ecossistema de inovação no ambiente urbano, trará mais 
segurança na tomada de decisão dos setores público, privado e da sociedade civil, 
permitindo que os soteropolitanos tenham políticas mais efetivas para reduzir as 
emissões de GEE e os seus efeitos e melhor se adaptarem a mudança do clima. Isto 
deverá ser realizado por meio de reuniões ordinárias frequentes entre seus membros, 
realização de eventos como seminários/oficinas, buscando e auxiliando a elaboração 
de projetos que comporão o banco de dados/oportunidades de implementação de 
inovações que sejam transferíveis, replicáveis e escaláveis para o combate das 
mudanças climáticas na cidade de Salvador.

Para tanto, a Câmara de Inovação para Sustentabilidade convida a todos os 
pesquisadores e desenvolvedores de inovação no município ou até mesmo fora 
dele a direcionarem seus esforços para a temática. O contexto mundial de crise 
climática e seus efeitos locais, já fortemente sentidos em Salvador, tornam urgente 
o desenvolvimento de estratégias inovadoras, voltadas à garantia de resiliência da 
cidade frente aos eventos climáticos extremos.

Célio Andrade
Coordenador da Câmara de Inovação para Sustentabilidade
Universidade Federal da Bahia

Andréa Ventura
Coordenadora Adjunta da Câmara de Inovação para Sustentabilidade
Universidade Federal da Bahia

Membros da Câmara
George Câmara – Câmara Consultoria e Projetos
 Janaina Ottonelli – Universidade Federal da Bahia 
Viviane Torinelli – Universidade Federal da Bahia
Angela Andrade – Universidade Federal da Bahia

SAÚDE



SAÚDE
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As implicações das mudanças climáticas e o desfecho de saúde sensíveis 

ao clima têm sido investigado há cerca de 20 anos. Pesquisadores tem conduzido 

estudos isolados, seja em observações de fatores diretos, como por exemplo 

aumento de temperatura e ondas de calor com efeito em doenças cardiovasculares 

ou mesmo em estudos de projeção de cenários, onde são calculados a elevação 

das taxas de mortalidade para o futuro (ex.: 2050, 2100). Estudos mais recentes, 

de acordo com consenso internacional na área de saúde, publicado em 2015, o 

The Lancet Countdown,  que reuniu evidências produzidas por cientistas europeus 

e asiáticos, apontam  para os impactos das mudanças climáticas como a grande 

ameaça para a saúde pública, considerando que estes impactos estão acontecendo 

hoje, nos dias atuais. Reconhecem a crise climática como uma emergência medica, 

tornando imperativo a necessidade do setor saúde se inserir neste contexto que tem 

um caráter inter e transdisciplinar.

Os principais impactos relacionados à saúde apontam tanto para uma necessidade 

de adaptação do sistema de cuidado à saúde, considerando a necessidade de atender 

os impactos dos fatores diretos, por exemplo, quando a população é vitimada por fortes 

ondas de calor, desastres naturais, inundações, incêndios florestais, como também 

para a mitigação de fatores indiretos. Os fatores indiretos, relacionados por exemplo, 

a escassez ou qualidade da água, poluição do ar, mudanças e desertificação do solo 

e mudanças ecológicas de uma forma geral, também irão repercutir no surgimento 

ou agravamento de diversas doenças. Doenças crônicas lideram a principal causa de 

mortalidade no mundo inteiro e dentre os principais fatores de riscos dois deles estão 

diretamente relacionado ao clima, como a dieta e a poluição ambiental.
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Estes estudos trazem ainda os aspectos sociais e dinâmicos que influenciam 

o processo de adoecimento como idade e gênero, status social e de saúde ou a 

infraestrutura de saúde pública de cada localidade, onde tem se observado uma 

maior vulnerabilidade em países mais pobres do planeta. 

A alteração do clima pode ainda impactar não só no aumento de doenças 

crônicas mas também doenças infecciosas transmitidas por vetores. Um fator 

importante que exige uma adaptação da saúde pública é o aumento de doenças 

infecciosas transmitidas por vetores como dengue, malária, leptospirose. Nos casos 

da dengue, zika e chicungunya, o aumento de temperatura tem favorecido a migração 

do vetor para diversas regiões do planeta. 

Tem sido relacionado ao clima também o surgimento de doenças provocadas 

por stress mental (ansiedade, depressão), que podem ocorrer em situações de 

desastres naturais, inundações, secas, etc. 

A crise climática também influencia doenças relacionadas a desnutrição, onde 

as mudanças no uso do solo, podem acarretar uma produção de alimentos de baixo 

valor nutricional, conforme apontam os estudos mais recentes. Neste caso cereais 

(ex.: arroz, milho), tem apresentado teor proteico mais baixo e redução de vitaminas 

do complexo B. A questão alimentar tem sido reportada por diversos aspectos, não 

só pelo valor nutricional como também pelo impacto de emissão de gases de efeito 

estufa gerados na cadeia produtiva e de consumo, onde os impactos ambientais na 

produção da proteína animal é mais alto que o de origem vegetal. Uma dieta mais 

saudável pode implicar na redução de 20 a 30% dos gases de efeito estufa, além da 

redução de área utilizada para a pecuária e redução do consumo de água. O setor 

saúde tem também um papel importante no gerenciamento destes fatores de risco, 

visto que os profissionais de saúde, podem e devem, incentivar hábitos de vida 

saudáveis, por exemplo estimulando mudanças na dieta com aumento de ingesta 

de frutas e verduras, que estão associadas à redução de doenças isquêmicas do 

coração, acidente vascular cerebral e câncer.

Um fator direto que contribui para as doenças cardiovasculares, respiratórias,  

mental, demência e câncer é a poluição do ar, que é reconhecido pela Organização 

Mundial de Saúde como uma ameaça para a saúde pública no século XXI. São re-

portadas aproximadamente 7 milhões de mortes anuais e números mais recentes 
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apontam para até 9 milhões de mortes em todo o mundo pelo impacto da poluição 

do ar.

Neste aspecto, nós conduzimos um estudo em Salvador com o apoio do C40, 

avaliando benefícios da ação climática na saúde em relação à substituição de parte 

da frota de ônibus. Os resultados apontaram para uma melhoria da qualidade do ar 

comparando os anos de 2014 e 2015, período que ocorreu a substituição de 20% da 

frota por um padrão de emissão menos poluente. Demonstramos ainda que se essa 

frota fosse substituída em 100%, 38 mortes relacionadas a doenças cardiovasculares 

seriam evitadas e essa ação também acarretaria numa economia de 71 milhões de 

reais quando somadas as internações também por doenças respiratórias.

Ainda sobre mitigação, um outro ponto a considerar é a contribuição do setor 

saúde na emissão de gases de efeito estufa (GEE). Instituições de cuidado à saúde 

do mundo inteiro têm se preocupado com estas emissões e os impactos na saúde 

e sustentabilidade, incluindo os aspectos econômicos e sociais. Estados Unidos, 

Canadá, Austrália e Inglaterra contabilizaram emissões anuais de 748 milhões de 

toneladas de CO2 neste setor. Para efeito comparativo dentro do ranking de emissões 

mundiais, se esse resultado fosse considerado de uma nação, isto corresponderia 

ao sétimo lugar no ranking mundial das emissões de GEE.  

Considerando este cenário, o papel da câmara temática de saúde será 

especialmente de influenciar os pesquisadores e profissionais de saúde para um 

novo olhar frente ao gerenciamento dos fatores de risco associados ao surgimento 

de doenças resultantes do impacto das mudanças climáticas e sobretudo a urgente 

necessidade na produção de conhecimento científico desta área incentivando a 

criação de grupos interdisciplinares de pesquisa envolvendo conhecimentos de 

engenharias e ciências médicas, que possam interligar conhecimentos sobre a 

saúde humana e a saúde planetária.

Diante aos inúmeros impactos à saúde que são associados à crise climática, 

O Painel Salvador de Mudança do Clima ratifica a necessidade de articulação 

intersetorial para o gerenciamento dos fatores de risco, entendendo que  a solução 

para o controle dessas doenças pode estar fora da caixa de saúde, envolvendo 

decisão de diversos setores. Pode estar por exemplo no planejamento urbano 

adequado, onde as pessoas possam encontrar nas cidades melhor infraestrutura 
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para interagir com ambientes naturais, que facilitem as caminhadas com calçadas e 

ciclovias adequadas para sair do sedentarismo. As soluções para a crise climática 

não consiste apenas em políticas públicas que promovam a redução da emissão de 

gases de efeito estufa, mudança de matriz energética e eliminação de combustíveis 

fósseis, investimentos em transporte público e mobilidade ativa, mas também em 

mudanças de comportamento para estilos de vida mais saudáveis que protejam a 

sua saúde e o meio ambiente.

Nelzair Araújo Vianna
Coordenadora da Câmara de Saúde
Pesquisadora em Saúde Pública, FIOCRUZ
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RESUMO

Os estudos de avaliação de impacto à saúde utilizando a abordagem de análise de riscos trazem 
evidências científicas para o processo de formulação de políticas, bem como podem ser eficazes 
para a comunicação com o público em geral, engajamento das partes interessadas e tomadores de 
decisão, sobretudo pela necessidade de envolvimento em todas as etapas do processo. O Ministério 
da Saúde preconiza a implementação do Programa de Vigilância em Saúde relacionada à Qualidade do 
Ar pelas Secretarias Municipais, no entanto carece de metodologias apropriadas. Este programa tem 
a articulação intersetorial como eixo central para o levantamento de indicadores em saúde ambiental, 
de acordo com o preconizado pela Instrução Normativa n 1/2005 publicada pelo Ministério da Saúde. 
O objetivo deste artigo é discutir a metodologia utilizada para avaliar a poluição do ar no circuito do 
carnaval de Salvador utilizando como base metodológica a abordagem em análise de riscos, sob 
perspectiva de desenvolvimento da ciência no contexto da ação. Em cada etapa buscou-se gerar 
evidências para um modelo de análise de risco no cenário local, desde a identificação do perigo até a 
tomada de decisão em políticas públicas, visando o gerenciamento da qualidade do ar neste cenário. 
Discute ainda o modelo teórico conceitual para descrição do processo de análise de risco, como ele 
foi adaptado para a realidade local de acordo com bases teóricas adotadas por outras agências, com 
perspectivas a desenvolver um modelo passível de ser aplicado em regiões com recursos econômicos 
e infraestrutura limitadas. Os resultados deste estudo apontaram para o gerenciamento de riscos no 
tocante ao controle da principal fonte emissora de poluição do ar no circuito do carnaval emitida pelos 
motores a diesel. As evidências deram suporte para publicação de decreto municipal, que preconiza 
o monitoramento da qualidade do ar em eventos de massa. As etapas desenvolvidas apresentaram 
paralelo entre ciência e políticas públicas, atendendo ao gerenciamento de risco proposto. Abordagens 
que propiciam a interação da academia, governo e comunidade facilita as ações para mitigação de 
riscos e a tomada de decisão.

Palavras chave: avaliação de risco; poluição do ar; tomada de decisão
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ABSTRACT

Health impact assessment studies using the risk analysis approach provide scientific evidence for the 
policymaking process and can be effective for communication with the general public, stakeholder 
engagement and decision makers, especially for the need to be involved at all stages of the process. The 
Ministry of Health recommends the implementation of the Air Quality Health Surveillance Program by 
the Municipal Secretariats, however it lacks appropriate methodologies. This program has intersectoral 
articulation as the central point for the survey of indicators on environmental health, as recommended 
by Normative Instruction No. 1/2005 published by the Ministry of Health. The objective of this article 
is to discuss the methodology used to assess air pollution in the carnival circuit of Salvador using as 
a methodological basis the risk analysis approach, from the perspective of science development in 
the context of action. In each step we sought to generate evidence for a risk analysis model in the 
local scenario, from hazard identification to decision making in public policies, aiming at air quality 
management in this scenario. This paper discusses the conceptual theoretical model for describing the 
risk analysis process, how it was adapted to local reality according to the theoretical bases adopted 
by other agencies, with perspectives to develop a model that can be applied in regions with economic 
resources and limited infrastructure. The results of this study pointed to risk management regarding the 
control of the main source of air pollution in the carnival circuit emitted by diesel engines. The evidence 
supported the publication of a municipal decree, which recommends the monitoring of air quality in mass 
events. The developed stages presented a parallel between science and public policies, considering the 
proposed risk management. Approaches that foster academia, government, and community interaction 
facilitate risk mitigation and decision-making.

Keywords: risk assessment; air pollution; decision-making

INTRODUÇÃO 

As fronteiras entre os saberes que envolvem o processo de análise do risco, em 

suas distintas etapas, ainda constituem um grande desafio para a ciência, sobretudo 

pela necessidade de articulação entre as partes interessadas no processo decisório, 

sejam academia, governo, setor privado ou comunidade (Aven et. al., 2014). Neste 

contexto, abordagens que possam favorecer o diálogo entre ciência e políticas públicas 

têm sido estimuladas em todo o mundo (Martuzzi et. al., 2014). Evidências científicas 

são necessárias para orientar a tomada de decisão relativa aos riscos ambientais, 

onde predominantemente tem sido utilizada a abordagem de identificação de riscos 

clássica para a saúde baseada em estudos epidemiológicos que hoje transitam com a 

abordagem em análise de riscos, buscando reduzir incertezas na tomada de decisão, 

bem como perspectivas de um adequado gerenciamento das fontes poluidoras (Neal 

et. al.,  2011).

A Organização Mundial de Saúde reporta que a poluição do ar, em ambiente 

externo e interno, é responsável por 7 milhões de mortes por ano em todo o mundo 
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(WHO, 2005). Reconhece ainda que a epidemia de doenças crônicas está em sua 

grande parte ligada aos fatores de riscos ambientais. Embora muitos dos fatores 

que predispõem as pessoas a estes agravos sejam preveníveis, políticas públicas 

e legislação são ainda insuficiente em todo o mundo, principalmente em países 

subdesenvolvidos e em vias de desenvolvimento (Lavis et. al., 2009). 

Uma multiplicidade de abordagens metodológicas tem sido utilizada para a 

tradução do conhecimento científico como evidência para a tomada de decisão, que 

em alguns casos diferem apenas pelas linguagens específicas a cada área de atuação 

(Lavis et. al., 2009) . Em se tratando especificamente da área de saúde ambiental 

diversas metodologias têm sido formuladas com o objetivo de abordar a questão do 

risco ambiental e a tomada de decisão em políticas públicas.

Adequar as tecnologias para avaliar a exposição, conhecer a relação dose-

resposta, bem como a habilidade para comunicar riscos constituem grandes desafios 

para as metodologias aplicadas em análise de risco (National Research Council, 

2009). A caracterização da exposição para mistura de multi-poluentes requer um 

entendimento avançado das fontes de poluição, da transformação química, da 

interação entre poluentes múltiplos, bem como informação sobre a correlação entre 

espaço e tempo das suas concentrações individuais (Burns et. al., 2014). Este tipo 

de abordagem requer um esforço paralelo e colaborativo entre ciência e agências 

reguladoras, bem como aumentar a base científica aprimorando ferramentas e 

técnicas de mensuração e análises de poluentes, análise estatística, epidemiológica 

e modelagem em avaliação de risco, sendo crucial o conhecimento transdisciplinar.

A abordagem em análise de riscos se fundamenta no envolvimento de diversos 

atores para levantar indicadores em saúde ambiental que possam auxiliar na tomada 

de decisão em políticas públicas e que busca conhecer a exposição em estudos de 

dose-resposta, sobretudo aprendendo a comunicar o risco (ATSDR, 2005, Moreno et. 

al., 2011). 

Este artigo se propõe em especial a discutir a abordagem de analises de riscos 

utilizada no estudo de caso, apresentando as etapas essenciais que aborda um 

problema inicial, a poluição atmosférica em Salvador, seguindo um modelo de ciência 

no contexto da ação. Detalhes específicos sobre as técnicas utilizadas nos estudos, 

bem como resultados das análises que transcorreram para estas evidências já se 

encontram publicados (Vianna et. al., 2018)
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METODOLOGIA

Este estudo utilizou o cenário o carnaval de Salvador como campo de pesquisa. 

Estes experimentos foram realizados por três anos consecutivos, onde foram descritas 

as fases de um processo de análise de risco, a partir da aplicação de métodos e 

técnicas específicas na coleta e análise de dados (Vianna et al 2018). A abordagem 

metodológica foi essencialmente baseada em análise de riscos para a condução e 

interpretação dos dados coletados. Para o processo descrito neste estudo de caso 

destaca-se  três principais fases: 1) Identificação do perigo; 2) Avaliação de risco e 

exposição à saúde humana e 3) Gerenciamento do risco. A comunicação de riscos 

perpassou por todas as fases durante o período destes experimentos. 

Considerando a transdisciplinaridade, bem como a diversidade de métodos, 

técnicas e saberes, sendo elementos necessários para a aplicação da análise de 

riscos, este trabalho foi didaticamente identificados em etapas, considerando que 

para cada estudo foi exigido um método específico, ou seja técnicas laboratoriais 

experimentais específicas, seja para a mensuração de poluentes ou para o estudo 

de avaliação de exposição humana. Em ambos, além dos dados descritivos das 

análises quantitativas, foi enfatizado a descrição do processo no contexto local, onde 

transcorreram os experimentos.

1. Identificação do 

perigo
2. Avaliação de Risco à  

saúde humana 

3. Gerenciamento do 

Risco

Tomada de decisão

Mensuração de material 

particulado 

Nefelometria; Gravimetria 

Avaliação de exposição 

ocular aos poluentes  

atmosféricos em 

trabalhadores
 

 Publicação de
Decreto Municipal 

 Nº 20.505/2009,
Estatuto de Festas 

Populares; Campanha 
Carnaval Sustentável

 

Comunicação do Risco

Canais de informações
 

para diálogo entre partes interessadas (jornais, rádio, televisão) 

Comunicação Interna e Externa
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Em cada fase foram usadas técnicas apropriadas ao experimento, por exemplo, 

para a mensuração de material particulado na atmosfera foi utilizado um nefelômetro 

portátil. As medidas de NO2 foram realizadas por método de tubo passivo. Foi realizada 

também avaliação da mucosa ocular, em 28 voluntários do estudo para associação de 

sinais de inflamação na mucosa, segundo Novaes et. al.,  2007.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro ano do estudo, na fase de identificação do perigo, foram evidenciados 

níveis elevados de partículas no ar presentes no circuito do carnaval de Salvador, 

cujos valores foram expressos em médias de 600 mg/m3 na área de concentração dos 

trios, 200 mg/m3 para área com trios velhos e 75 mg/m3 para áreas com trios novos. Nos 

locais sem trio do circuito (Pelourinho), utilizadas como controle, foram detectadas 

média de 30 mg/m3. Observamos que em áreas de trios velhos foram encontrados 

níveis mais elevados de emissão de partículas quando comparados às áreas de trios 

novos. Nos locais onde a circulação do ar estava comprometida, os picos de material 

particulado apresentaram níveis mais elevados, em média 750 mg/m3. 

Os resultados da etapa de avaliação de risco para a saúde humana demonstraram 

correlação dos níveis de NO2 com sintomas mais frequentes de desconforto ocular: 

ardor (64%), irritação (54%) e olhos vermelhos (46%). Obtiveram-se resultados 

significativos associando o número de pontos PAS positivos (muco) na citologia tarsal 

com as concentrações médias de NO2 (p<0,05, R2=0,33). 

A abordagem em análises de riscos permite o acompanhamento de um problema 

em suas diversas perspectivas, desde a sua caracterização inicial, identificando um 

perigo ou contaminação de determinada área, até uma completa avaliação de risco e 

impacto direto na saúde da população exposta. 

Um dos resultados mais interessantes desta abordagem metodológica consiste 

na formação de rede com profissionais de diferentes expertises, capaz de visualizar as 

possíveis soluções para o enfrentamento do problema. Com este resultado foi possível 

desenvolver parcerias interinstitucionais, intersetorial e intrasetorial necessários para 

o suporte a tomada de decisão e o adequado gerenciamento de riscos. Conforme 

reportado por Pope et. al., 2014, o avanço no gerenciamento de riscos da poluição 

do ar nos Estados Unidos ocorreu com base em evidências científicas, ressaltando 
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o paralelo entre ciência e política pública. Ele reporta a evolução dos passos entre 

ciência e política pública, apresentando em ordem cronológica a influencia dos estudos 

epidemiológicos locais para a adequação de legislação referentes aos padrões de 

qualidade do ar nos Estados Unidos. Em todo o mundo estes padrões tem sido 

regulamentados a partir das evidências científicas de cada região, considerando os 

diferentes contextos e vulnerabilidades locais. 

Conforme descrito no quadro abaixo, as evidências científicas geradas 

desde o primeiro estudo de biomonitoramento (Vianna 2011), foram indutores para 

implementação de políticas públicas locais, onde observou-se um paralelo entre ações 

de ciência e desdobramento em políticas públicas relacionados a qualidade do ar em 

Salvador, 

Quadro 1. Ciência e Política Pública sobre Qualidade do Ar resultantes da articulação 
intersetorial promovida pela rede criada para análise de riscos em Salvador, BA.

Ano Ciência Política Pública
2005 Início do Estudo sobre Biomonitoramento 

da Poluição do ar em Salvador usando 
Tillandsia usneoides

2006 I Workshop de Poluição Atmosférica e 
Saúde Humana

Diálogo Intersetorial para implantação da 
Rede de Monitoramento da Qualidade do Ar

2007 Estudo de caso no Carnaval (Fase 1) - 
Caracterização do Risco
Conclusão do estudo Biomonitoramento 
usando Tillandsia usneoides (Fase 1)

2008 Estudo de caso no Carnaval (Fase 
Avaliação de risco

Campanha carnaval Sustentável

2009 Estudo de caso Carnaval (Fase 3) 
Comunicação de riscos

Utilização de Biodiesel pelos trios
Publicação Decreto Municipal

2010 Biomonitoramento (Fase 2)
Elaboração do Projeto NIQA – Núcleo 
Intersetorial para a Qualidade do Ar 

Início de Instalação da Rede de 
Monitoramento da Qualidade do Ar em 
Salvador

2011 II Workshop de Poluição Atmosférica e 
Saúde Humana

Ampliação da rede de monitoramento da 
qualidade do ar
Implementação do NIQA- Núcleo 
Intersetorial para a Qualidade do Ar (Copa 
2014) – Protocolo para Rede de Pesquisa

2012 Curso Comunicação de Riscos
Biomonitoramento nas Estações da Rede 
de Monitoramento do Ar de Salvador

Elaboração do Plano de Comunicação 
de Riscos sobre Qualidade do Ar para o 
Carnaval de Salvador

2014 Poluição do Ar e Doenças Cardiovasculares 
em Salvador, BA: uma Análise de Serie 
Temporal.

Campanha Eu Promovo o Carnaval 
Sustentável
Aquisição de dois medidores portáteis de 
material particulado para o setor Vigilância 
em Saúde 
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A terceira etapa, que corresponde ao gerenciamento de riscos desta abordagem 

metodológica, demonstra que estas evidências serviram de base para a implementação 

de políticas públicas locais. Os resultados dos níveis de contaminação da poluição 

emitida pelos trios elétricos, geraram as evidências necessárias para induzir o processo 

de gerenciamento de riscos. Após encaminhamento dos resultados deste estudo 

aos setores de saúde e ambiente, o governo local assumiu alguns compromissos 

relacionados às políticas públicas para o controle da poluição do ar. Importantes 

decisões foram tomadas pelos gestores, como a instalação da rede de monitoramento 

do ar em Salvador através de parceria público-privado, além da implementação de 

outras políticas regulatórias de controle da poluição do ar no circuito do carnaval. 

Consideramos como importante resultado desta etapa a publicação do decreto 

municipal que regulamenta o estatuto de festas populares, tornando obrigatório o 

monitoramento da qualidade do ar no circuito do carnaval. Outro exemplo se refere 

a campanha de substituição da matriz energética dos trios, onde os trios passaram a 

utilizar o biodiesel nos anos subsequentes. 

 A ciência no contexto da ação, segundo Thiollent et. al., 2007, exige muita 

habilidade para adequar o campo com os recursos disponíveis. Neste contexto 

o carnaval de Salvador apresentou inúmeros desafios para a consolidação do 

experimento devido ao caráter transitório do evento. A articulação intersetorial, através 

da realização de workshops, permitiu o engajamento das diversas partes interessadas, 

setores público, privado e comunidade. Esta interação é essencial para a construção 

e viabilidade dos planos de análise, considerando que a rede para análise de riscos 

para a saúde exige diversos saberes para as análises laboratoriais, toxicológicas, 

epidemiológicas e clínicas. 

CONCLUSÕES 

Este estudo revela informações de contaminação ambiental que  além de 

serem cruciais para a construção de políticas em saúde ambiental, coerentes e 

eficazes, são também fundamentais para o avanço em investigações epidemiológicas 

e estudos bem delineados sobre a relação entre poluição do ar, saúde e mudanças 

climáticas. Considerando que a exposição pode representar riscos à saúde de foliões 

e trabalhadores, este diagnóstico constituiu numa ferramenta importante para a 
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tomada de decisões em políticas públicas e fiscalização das fontes poluidoras no 

circuito carnavalesco. O presente estudo forneceu ainda indicador ambiental referente 

à poluição do ar em evento de massa, o qual possibilitou implementação de ações 

do VIGIAR. Integrou ainda ações do Estado da Bahia e do Município de Salvador no 

controle e na fiscalização das fontes emissoras através de parcerias interinstitucionais, 

entre os órgãos de fiscalização de saúde e meio ambiente, bem como centros de 

pesquisa. Estabeleceu uma rede de informações para implementar as ações de 

fiscalização, prevenção e proteção à saúde humana atendendo à demanda de gestão 

interdisciplinar e intersetorial.

Consideramos que  uma das principais contribuições deste estudo, sobretudo 

pela necessidade de aplicação de métodos e técnicas que exigem  saberes complexos 

em diversas disciplinas, foi a formação de uma rede temática transdisciplinar que 

congregou diversos profissionais que atuam em sete instituições públicas (UFBA, 

SMS,  SMA, SEMA, USP, UFRJ, e FIOCRUZ) de três estados brasileiros (SP, RJ e 

BA), bem como facilitou a transferência de tecnologia e conhecimento de técnicas 

especificas para tomada de decisão local. 

Este estudo sugere que a fiscalização prévia dos trios e matriz energética no 

circuito do carnaval pode ser recomendada como uma ação de vigilância sanitária e 

ambiental. Sugere ainda a necessidade de implementação de um plano de comunicação 

de riscos durante o evento, envolvendo a comunidade para o autogerenciamento do 

risco. É papel do poder público disponibilizar informações sobre o acesso aos índices 

de qualidade do ar, bem como informações sobre a prevenção e promoção de saúde. 

Estudos posteriores para avaliação de impacto em outras doenças, bem como impacto 

em mudanças climáticas devem ser encorajados, visto que a emissão dos poluentes 

atmosféricos contribuem para a concentração dos gases de efeito estufa.

Consideramos que as etapas implementadas neste estudo (identificação do 

perigo, avaliação de risco, gerenciamento do risco e comunicação do risco) constituem 

um modelo de abordagem em análise de riscos importante para dar suporte à tomada de 

decisão, plausível de ser replicada em outros contextos. Em síntese, esta abordagem 

presume essencialmente que qualquer problema ambiental a ser abordado para a 

construção das evidências científicas, deve ser submetido às fases de identificação 

do perigo, avaliação de exposição à saúde humana, gerenciamento e comunicação 

de riscos para a tomada de decisão.
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As fontes energéticas estão no centro das discussões acerca da crise climática 

vivenciada e nas perspectivas de ações de adaptação e mitigação planejadas para o 

futuro do planeta.  A transição do setor energético global baseada em carbono fóssil 

para o carbono zero tem sido pautada de forma recorrente pelas principais economias 

mundiais. A limitação dos efeitos provocados pelas mudanças climáticas depende das 

ações de descarbonização da matriz energética.

A diversificação da matriz com a introdução de fontes renováveis continua 

ocupando os “trending topics” dos esforços globais. O avanço tecnológico tem permitido 

reduzir o custo de geração e conversão de energia a partir de fontes renováveis (ou 

não). Esse mesmo avanço, bem como a introdução de tecnologias emergentes também 

tem permitido ganhos significativos em termos de eficiência energética, atenuando 

levemente a curva ascendente do consumo de energia.

A perspectiva da predominância do uso das fontes fósseis na matriz energética 

mundial, conforme previsões das principais referências deste tema, endossa a 

necessidade de dedicar atenção especial nas oportunidades de aumentar a eficiência 

energética. As técnicas utilizadas para gerar, transmitir, distribuir e consumir energia 

devem mudar substancialmente nos próximos anos a partir de tecnologias inovadoras 

e disruptivas.

Assim, como produto do Painel Salvador de Mudanças Climáticas, a primeira 

capital do Brasil acompanha os esforços globais diante da crise climática e busca, 

com apoio da comunidade acadêmico-científica e entusiastas do tema, reunir projetos, 

relatos e artigos técnico-científicos que abordam soluções aplicáveis ao município. 

A Câmara Temática de Energias Renováveis e Eficiência Energética recebeu e 
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selecionou artigos que apresentam soluções que incluem novas tecnologias de 

geração e políticas públicas.

Diante deste contexto, o leitor pode encontrar neste capítulo uma fonte de 

energia quase inexplorada no Brasil, mas que apresenta potencial relevante de 

aplicação na faixa costeira soteropolitana. A energia maremotriz é uma das fontes 

alternativas renováveis expectadas no cenário de transição energética, em que pese 

ainda carecer de soluções técnicas, ambientais e regulatórias, como elencadas no 

artigo.

Sob outra perspectiva, mudanças regulatórias, programas governamentais ou 

políticas públicas podem ser considerados excelentes indutores de desenvolvimento 

sustentável, alavancando benefícios socioeconômicos e ambientais à população. A 

exemplo do que é apresentado no outro trabalho, um programa voltado à geração 

distribuída em condomínios populares pode ser uma solução para proporcionar 

benefícios à comunidade e à sustentabilidade. 

Os artigos apresentados se distinguem em temas, mas convergem ao fazer 

referência a necessidade de investimentos em políticas públicas, tecnologias de 

geração alternativa e eficiência energética. Essa “receita” é evidenciada nos potenciais 

resultados quando os trabalhos associam a aplicabilidade das propostas à cidade de 

Salvador, seguindo as tendências da temática global e desta Câmara.

Aproveito para convidar a academia, os soteropolitanos e toda a comunidade 

para conhecer os trabalhos apresentados em toda essa publicação e para contribuírem 

com as próximas etapas deste brilhante produto do Painel Salvador de Mudanças 

Climáticas. Nesta ocasião, é importante fazer um agradecimento especial aos 

colaboradores, aos autores e aos avaliadores e pesquisadores que se envolveram 

nessa obra. Em nome da Câmara Temática de Energias Renováveis e Eficiência 
Energética, muito obrigado e boa leitura!

Victor Menezes Vieira
Coordenador da Câmara de Energias Renováveis e Eficiência Energética
Universidade Salvador – UNIFACS
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RESUMO

Devido a sua localização privilegiada, Salvador tem duas possibilidades de aproveitamento da energia 
oriunda do mar, pois tem por um lado o mar aberto do Oceano Atlântico e de outro a Baía de Todos os 
Santos. 
Este trabalho tem como objetivo avaliar o potencial da geração de energia elétrica por meio dos 
oceanos, visando o melhor aproveitamento de recursos naturais em Salvador/BA e a utilização 
de recursos sustentáveis na matriz energética. Procedeu-se a uma pesquisa sobre tipos de 
dispositivos de geração de energia elétrica de origem oceânica, condições da costa marítima de 
Salvador, impactos sócio-econômico-ambientais para propor um modelo adequado ao município e 
à sua população. O aproveitamento do potencial energético do litoral soteropolitano é viável, sendo 
necessário escolher a  melhor e mais adequada tecnologia para geração de energia elétrica a partir 
de ondas ou correntes.

Palavras-chave: sustentabilidade; eletricidade; oceanos; correntes marinhas; marémotriz.

ABSTRACT

Due to its privileged location, Salvador has two possibilities for harnessing the energy from the sea, as 
it has on the one hand the open sea of the Atlantic Ocean and on the other the Bay of All Saints.
This work aims to evaluate the potential of electric power generation through the oceans, aiming at the 
best use of natural resources in Salvador / BA and the use of sustainable resources in the energy matrix. 
A survey was conducted on types of ocean-based power generation devices, conditions on the coast of 
Salvador, socio-economic-environmental impacts to propose a model suitable for the municipality and 
its population. Harnessing the energy potential of the soteropolitano coast is viable, being necessary to 
choose the best and most appropriate technology for the generation of electricity from waves or marine 
currents.

Keywords: sustainable; eletricity; oceans currents; tidal power.
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INTRODUÇÃO

O município de Salvador está localizado em região geográfica privilegiada de 

clima tropical atlântico, com pequena amplitude térmica e significativa pluviosidade 

ao longo do ano, mesmo nos meses mais secos. Possui território com fronteiras em 

grande parte banhadas pelo mar e litoral continental e insular (SOUZA, 2017), cuja 

extensão atinge cerca de 130km (SOUZA, 2014) que, além da vocação natural para o 

turismo e lazer, pode ser aproveitado para diversas outras atividades, inclusive para a 

geração de energia elétrica.

Figura 1. Extensão e subdivisão da Orla Marítima de Salvador

Fonte: SOUZA, 2017

De acordo com o Plano Nacional de Energia 2030 em volume dedicado à 

Geração de Energia Elétrica a partir de Outras Fontes (MME, 2007), o potencial 

tecnicamente viável de produção de energia das marés e correntes oceânicas em 

todo o mundo é de cerca de 800 TWh, mais do que toda a energia elétrica gerada no 

Brasil em 2018 (MME, 2019).
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O mesmo estudo pondera que, como o comprimento do litoral brasileiro é de 

7.367 km, o potencial energético do litoral do Brasil seria da ordem de 74 GW, apenas 

com geração oceânica.

A geração de energia elétrica a partir dos oceanos é uma modalidade que pos-

sui muitas vantagens sobre outras fontes renováveis, pois tem previsibilidade e cons-

tância, além de ser sustentável, não exaurir recursos naturais nem emitir poluentes 

atmosféricos. Tem grande potencial de criação de postos de trabalho com a implan-

tação, operação e manutenção dos equipamentos e contribui para o desenvolvimen-

to socioeconômico de comunidades isoladas, como as ilhas localizadas na Baía de 

Todos os Santos, ao permitir acesso à energia elétrica do sistema elétrico interligado.

Este artigo tem como objetivo propor possíveis formas de geração de energia 

elétrica para o aproveitamento de recursos presentes no litoral de Salvador.

MÉTODO

Este trabalho foi realizado por meio de pesquisa na qual foram avaliados estudos 

qualitativos e quantitativos sobre a eficiência de dispositivos de geração de energia 

elétrica através dos oceanos. Também foram analisados estudos e bibliografia sobre 

impactos socioeconômico-ambientais relacionados a cada tipo de geração e matérias 

disponíveis sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise do potencial energético disponível nos oceanos mostra que a energia 

cinética de ondas, a energia cinética das correntes e marés, o gradiente térmico 

e o gradiente de salinidade podem ser utilizados para geração de energia elétrica 

(TOLMASQUIM, 2016).

Oriundas da força gravitacional exercida pela Lua e pelo Sol sobre a Terra, 

as marés são ideais para a exploração costeira, principalmente em estuários. Ao 

passo em que se aproximam da costa, por efeitos de afunilamento, pela reflexão e 

sua geometria, as marés têm um aumento de amplitude, o que favorece a alocação 

– em lugares cujas características climáticas e geomorfológicas sejam propícias – de 

barragens. (NETO et al, 2011).
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Para efeito de estudo de viabilidade de implantação no litoral de Salvador, 

serão abordadas neste trabalho apenas as tecnologias relativas ao aproveitamento 

da energia cinética das ondas, das correntes e das marés.

As ondas marinhas, sob o ponto de vista da Física, são ondas de superfície 

provocadas pelo vento, por meio de forças de pressão e atrito, que alteram o equilíbrio 

superficial dos oceanos. Uma parte da energia cinética do vento é transferida para a 

água, sob a forma de atrito, fazendo com que as partículas superficiais tenham um 

movimento elíptico, numa combinação de ondas longitudinais (para frente e para trás) 

e transversais (para cima e para baixo).

As tecnologias de produção de energia por meio de ondas podem ser classificadas 

em onshore, com os equipamentos instalados em terra, near-shore e offshore, quando 

os equipamentos de geração são instalados no mar, assentados ou embarcados.

Na prática, há uma relação entre a distância da costa, a profundidade do mar 

e o nível de energia das ondas (Figura 2), de forma que os dispositivos onshore, são 

costeiros, com maior parte da usina fixa em terra; os Near-shore, próximos da costa, 

assentados no fundo do mar com profundidade de até 20m e os offshore, afastados 

da costa, assentados no fundo do mar a profundidade de até 50m e com dispositivos 

flutuantes.

Figura 2. Níveis de energia das ondas marítimas

Fonte: ROTHBARTH, 2017
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Dentre as tecnologias onshore podemos citar a Coluna d`Água Oscilante – CAO 

e o Canal de Derivação.

A tecnologia CAO usa turbinas que giram sempre no mesmo sentido, 

independentemente do sentido do fluxo. A elevação da onda provoca a saída do 

ar armazenado numa câmara de ar e seu movimento gira uma turbina produzindo 

energia elétrica através de um gerador. Quando a água recua e a onda se desfaz, o ar 

desloca-se em sentido contrário, passando novamente pela turbina.

A Figura 3 ilustra princípio de operação das usinas CAO.

Figura 3. Princípio de operação das usinas OWC

Fonte: MME, 2019

Já a tecnologia baseada no dispositivo Canal de Derivação usa estruturas 

fixas montadas na linha costeira para concentrar as ondas, dirigindo-as para um 

reservatório elevado em relação à cota da superfície do mar, que enche d´água devido 

ao efeito combinado da inclinação e estreitamento do canal de adução, o mesmo efeito 

Coluna de ar

Direção da onda

Leito do mar

Fluxo de ar
Grupo
turbina-gerador

Estrutura
de concreto
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combinado que produz os tsunamis. No escoamento de volta ao mar a água passa 

através de turbinas de baixa queda, de modo semelhante a uma usina hidráulica 

convencional (Figura 4), gerando energia elétrica. Uma limitação ao seu uso no litoral 

de Salvador é que o dispositivo requer ondas com elevada energia de modo que 

possam vencer a elevação até o reservatório, de 4 metros em média.

Figura 4. Dispositivo tipo Canal de Derivação

Fonte: MME, 2019

De acordo com o PNE 2030 – outras Fontes (MME, 2007), a mínima altura de 

queda que justifica o aproveitamento elétrico da energia potencial das marés é de 5m, 

o que exclui a costa marítima de Salvador, cuja amplitude de maré atinge menos de 

3m (PEREIRA, 2014).

Por outro lado, as tecnologias offshore como descritos por Cruz e Sarmento 

(2004, p. 23), podem ser viáveis para a nossa condição geográfica e marítima.

As tecnologias offshore podem ser classificadas entre atenuadores de 

onda, bóias e as de reservatório flutuante. Neste trabalho queremos destacar dois 

dispositivos: o Pelamis e o Archimedes Wave Swing.
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O Pelamis (Pelamis Wave Energy Converter), cujo nome é derivado da serpente 

marinha Pelamis Platurus, da qual copia os movimentos, é uma tecnologia emergente, 

na qual o dispositivo fica posicionado transversalmente ao movimento das águas 

e consiste de um conjunto de seções cilíndricas semi-submersas unidas por juntas 

articuladas, que usa os movimentos do mar para gerar eletricidade. Assim, o movimento 

relativo entre as seções, provocado pelo movimento das ondas comprime e expande 

um fluido, movendo um gerador elétrico, como mostra Figura 5. O Pelamis pode ser 

um modelo adequado para ser utilizado no litoral soteropolitano, já que o movimento 

das águas também pode ser aproveitado abaixo da superfície, por meio da geração 

por correntes marítimas e correntes de marés (Figura 6). Teoricamente, uma “fazenda” 

energética capaz de gerar 30 MW ocuparia uma área de 1 km2 (MME, 2007).

Figura 5. Pelamis Wave Energy Converter

Fonte: PNE 2030, pág. 122.

Figura 6. Pelamis Wave Energy Converter

Fonte: PNE 2030, pág. 123.
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O Archimedes Wave Swing – AWS, tecnologia desenvolvida pela empresa 

holandesa AWS BV, é um equipamento submerso que consiste de uma câmara 

cilíndrica cheia de ar (flutuador) de movimento vertical livre.

Quando a crista da onda se aproxima, o aumento da pressão na parte superior 

do flutuador comprime o ar no cilindro. O inverso acontece quando a onda passa e o 

ar se expande. O movimento relativo entre o flutuador e a parte fixa inferior do AWS 

é convertido em energia elétrica num gerador linear. O AWS fica submerso a pelo 

menos 6 metros da superfície, o que reduz os impactos das tormentas e os custos de 

ancoragem no leito do mar.

O AWS é composto por dois cilindros ocos colocados um sobre o outro, com 

ar pressurizado entre eles. Enquanto o cilindro superior flutua e o inferior é ligado por 

cabos ao fundo do mar. A pressão entre os cilindros equilibra o cilindro flutuador com 

a coluna d´água que o sustenta, de forma que, quando as ondas passam e oscilam a 

coluna, o flutuador acompanha a oscilação e, por meio de um gerador, produz energia 

elétrica como pode ser ilustrado pela Figura 7 a seguir.

Figura 7. Archimedes Wave Swing - AWS

Fonte: PNE 2030, pág. 120

Os dispositivos de geração de energia elétrica através de correntes são similares 

aos geradores de energia eólica, só que submersos. A maior diferença entre eles é 

o potencial de geração, já que a densidade da água é cerca de 850 vezes maior do 

que a densidade do ar, o que faz com que, para uma mesma potência, as pás das 

turbinas marinhas tenha a metade do diâmetro das turbinas eólicas, com velocidade 

de rotação que não supera 20 RPM, muito inferior à velocidade de giro das hélices dos 

navios (TESTER et al, 2012).
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Outro conceito relacionado às correntes de marés são as estruturas de 

suporte, requisito fundamental para estes dispositivos, uma vez que são justamente 

as estruturas que seguram os dispositivos no fundo do mar, levando em consideração 

as condições oceânicas locais. Podemos falar atualmente de três opções, que são as 

estruturas gravitacionais, as estruturas de pilar e as estruturas flutuantes. As estruturas 

gravitacionais e as estruturas de pilar são estruturas de aço ou concreto, as primeiras, 

apoiadas na base das unidades para alcançar estabilidade através da sua própria inércia 

e as segundas, constituídas por um ou mais pilares que são fixadas no fundo do mar por 

técnicas escolhidas de acordo com a dureza da rocha em que serão assentados. Já as 

estruturas flutuantes apresentam uma solução potencialmente mais convincente para 

localizações em água profundas, uma vez que a turbina será assentada em uma coluna 

vertical ancorada de acordo com a condição local do fundo do mar.

Figura 8. Conceitos de Estruturas de Suporte

Fonte: Aquatic Renewable Energy Technologies, 2019

IMPACTOS AMBIENTAIS

Como não há geração de energia sem que haja impactos, podemos inferir que 

cada tecnologia de geração de energia elétrica a partir do oceano tem o seu próprio 

conjunto de impactos ambientais. Pode-se citar como impactos negativos associados 

à atividade podemos considerar a diminuição do espaço marítimo destinado ao 

tráfego de embarcações, o ruído e a vibração durante a operação, a geração de 

campos eletromagnéticos no entorno dos equipamentos, a possível poluição visual, 

por exemplo, já que alguns modelos de sistemas eletromecânicos possuem 
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equipamentos instalados na superfície, alterando a paisagem local (ESTEFEN e 

LEWIS, 2012: 88).

De qualquer forma, o aproveitamento das energias dos oceanos é uma opção 

menos agressiva ao meio ambiente para a geração de energia elétrica, comparada 

com qualquer modalidade, renovável ou não.

CONCLUSÃO

O aumento populacional e a melhoria da condição econômica da população 

de Salvador levará a um aumento do consumo de energia elétrica, o que recomenda 

mais geração e também maior diversificação da matriz energética atual, de forma a 

aproveitar todas as formas possíveis.

Salvador tem duas possibilidades de aproveitamento da energia oriunda do mar, 

pois tem por um lado o mar aberto do Oceano Atlântico e de outro a Baía de Todos 

os Santos - BTS, com características e possibilidades de aproveitamento energético 

distinto.

A BTS é a segunda maior baía costeira do Brasil, com área de 1.223km2 e 

profundidade média de 9,8m.

A diferença de temperatura dos mares e pela ação dos ventos sobre a 

superfície do mar forma as correntes oceânicas, que fluem  numa única direção 

e com velocidade constante.  São recursos energéticos sustentáveis, renováveis, 

constantes e previsíveis, que não exaurem recursos naturais nem emitem poluentes 

atmosféricos.

As correntes de maré acompanham os movimentos diários de subida e descida 

da água do mar durante as marés, são bidirecionais e de velocidade variável, de modo 

que podem ser utilizadas para a geração de energia elétrica por meio de turbinas 

semelhantes àquelas usadas na geração eólica.

O estudo das Cartas de Correntes de Maré do litoral de Salvador mostra que 

há grande potencial de aproveitamento energético baseado do fluxo unidirecional 

contínuo das correntes oceânicas.

Desta forma, dispositivos baseados em tecnologias onshore de aproveitamento 

elétrico da energia potencial das marés podem ser avaliados, do ponto de vista 

da eficiência energética, assim como as tecnologias offshore, que podem ter bom 
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aproveitamento nas condições geográfica e marítima de Salvador, especialmente os 

dispositivos Pelamis e AWS.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar o Programa de Geração de Renda e Energia, 
autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em dois condomínios populares em Juazeiro
Bahia. O método utilizado é qualitativo, aplicado, descritivo e exploratório. Foi realizada extensa 
pesquisa bibliográfica, além de 18 entrevistas com especialistas, agentes do setor elétrico e 
representantes dos condomínios. Foram distribuídos questionários à todos os moradores para 
compreender os hábitos energéticos nos condomínios e a situação vivenciada ao longo da execução 
do programa. Para a análise dos dados, utilizou-se o método de triangulação. Nos resultados, 
analisam-se a situação atual, bem como cinco diferentes oportunidades de adequação do sistema dos 
condomínios à legislação vigente. Conclui-se que o projeto poderia ser ajustado para melhor atender 
as necessidades dos condomínios e seus habitantes, garantindo melhores sinergias positivas para 
otimizar os investimento em energia renovável e programas de erradicação da pobreza no Brasil e, 
em particular, no estado da Bahia e cidade de Salvador.

Palavras-Chave: Energia Renovável. Política Energética. Geração Distribuída. Redução da Pobreza. 
Resolução ANEEL n. 4.385/2013.
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ABSTRACT

This paper aims to analyze the Income and Energy Generation Program, authorized by the 
National Electric Energy Agency in two popular condominiums in Juazeiro - Bahia. The method used 
is qualitative, applied, descriptive and exploratory. Extensive bibliographic research was conducted, 
as well as 18 interviews with specialists, electricity sector agents and condominium representatives. 
Questionnaires were distributed to all residents to understand the energy habits in the condominiums 
and the situation experienced during the execution of the program. For data analysis, the triangulation 
method was used. The results analyze the current situation, as well as five different opportunities 
to adapt the condominium system to current legislation. It was concluded that the project could be 
adjusted to better meet the needs of condominiums and their inhabitants, ensuring better positive 
synergies to optimize investments in renewable energy and poverty eradication programs in Brazil 
and in particular in the state of Bahia and the City of Salvador.

Keywords: Renewable Energy. Energy policy. Distributed generation. Poverty Reduction. ANEEL 
Resolution no. 4,385 / 2013.

INTRODUÇÃO

O Programa de Geração de Renda e Energia, autorizado pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL) pela Resolução n. 4.385/2013, e implementado pela 

Caixa Econômica Federal em parceria com a Brasil Solair (empresa privada) nos 

condomínios Praia do Rodeadouro e Morada do Salitre, integrantes do Minha Casa 

Minha Vida (Lei 11.977/2009).

O objetivo do programa era gerar energia e renda, auxiliando o desenvolvimento 

da tecnologia solar e eólica na modalidade distribuída no Brasil. Foi implantado em 

2014 com a instalação de 9.156 painéis fotovoltaicos de 230W, totalizando 2,1MWp, nos 

telhados dos prédios dos condomínios e habitações do Praia do Rodeadouro e Morada 

do Salitre, além de 6 micro turbinas eólicas nas areas comuns, em Juazeiro, Bahia.

Durante o programa, um novo modelo de negócios foi testado, através de 

uma autorização especial para a venda da energia gerada (ANEEL, 2012). O lucro 

obtido foi repassado aos condomínios e moradores, para a criação de infraestrutura 

comunitária e redução da pobreza. O programa foi autorizado como projeto piloto 

com prazo determinado de 3 anos para a comercialização da energia gerada, após 

o qual deveria ser adaptado pelas promotoras do projeto, para observar a legislação 

nacional. As adaptações necessárias, entrentanto, ainda não foram realizadas, e, 

desde janeiro de 2017, o sistema encontra-se desconectado da rede elétrica, sem gerar 

energia, renda ou qualquer benefício para os moradores dos condomínios. A questão 
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é atual, pois a desconexão do sistema solar foi realizada em 2017, após 32 meses de 

operação (Cunha et al., 2017) e, até o momento, apesar dos eforços empreendidos 

por moradores, não há qualquer perspectiva de religamento ou responsabilização dos 

agentes executores.

O objetivo do presente trabalho é investigar, a partir de uma perspectiva social 

e jurídica, a situação atual dos condomínios e moradores, os reais impactos do 

programa no cotidiano da população local, bem como propor vias legais e alternativas 

que possibilitem a reconexão do sistema fotovoltaico à rede elétrica brasileira. A ação 

analisada no presente estudo pode ser replicada em comunidades carantes da cidade 

de Salvador, motivo pelo qual busca-se lançar luz aos fatos para evitar a repetição dos 

erros verificados no projeto e otimizar os acertos.

REVISÃO DE LITERATURA

POBREZA ENERGÉTICA, QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS E ASPECTOS 

LEGAIS

A relação entre pobreza, energia e meio ambiente tem sido tema de debates 

complexos nas últimas décadas (Price et al., 2012; Sovacool, 2012; Li et al., 2014; 

Middlemiss e Gillard, 2015; Okushima, 2017). Afinal, o crescimento populacional e a 

intensificação das atividades econômicas requerem um aumento na produção de 

energia, o que implica, por sua vez, um uso crescente de recursos naturais (IEA, 2016).

O planeta, entretanto está se aproximando de pontos de não retorno (Rockström 

et al., 2009), com o aumento da taxa de extinção de espécies, além de mudanças 

significativas nos processos ecológicos e nas rotas migratórias (Artaxo, 2014 

Rockström et al., 2017, IPCC, 2018).

Em que pesem as garantias legais e compromissos firmados em tratados 

internacionais, questões socioambientais ainda não conseguem refletir as ações 

necessárias para o real enfrentamento da questão. E, por serem complexas, exigiem 

atenção especial da administração pública em suas diversas esferas. Para analisar e 

ilustrar esse aspecto da política brasileira, com foco na pobreza energética, o presente 

estudo se debruça sobre um projeto pioneiro de geração de energia renovável na 

modalidade distribuída (solar e eólica).
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A geração distribuída empodera os cidadãos, é importante vetor de emancipação 

e conscientização social, na medida em que promove geração de empregos 

localmente e constitui- se em ação direta da sociedade face à crise climática (Kastner 

e Matthies, 2016). Possui potencial de abrir novos segmentos no mercado energético, 

principalmente na área de inovação, instalação e manutenção,  com ganhos de 

eficiência (redução do pico de demada e serviços auxiliares) para a rede (Brinkman et 

al., 2016). Entretanto, a regulamentação e o planejamento no Brasil têm priorizado a 

instalação de usinas de geração centralizada (Luna et al., 2019).

O Brasil precisa criar infra-estrutura para o setor produtivo, incorporarando a 

redução da pobreza energética e as questões socioambientais em seu planejamento 

estratégico, que incrementaria o mercado interno. Desvantagens como falta de 

infra-estrutura, desigualdade social e de renda, entre outras, precisam ser vistas 

e transformadas em oportunidades, aproveitando o imenso potencial de energia 

renovável para alcançar o desenvolvimento limpo e de qualidade, com geração de 

emprego e renda, redução de pobreza energética e preservação do meio ambiente 

(ANEEL, 2012; Gabriel, 2016; Michaelowa et al., 2018).

Cidades como Salvador devem utilizar as energias renováveis disponíveis para 

proporcionar maior qualidade de vida de suas populações, aproveitando o potencial 

de geração para se deslocar em direção a uma matriz diversificada, 100% renovável 

e resiliente (de Jong et al., 2017; Jacobson et al., 2018).

No campo da energia solar fotovoltaica, semelhante ao que aconteceu com 

a indústria de energia eólica, há amplo espaço para o Nordeste desenvolver toda a 

cadeia produtiva e ser um exportador significativo de energia para os subsistemas 

Oeste e Sudeste, complementando a renda dos Estados do Nordeste e de suas 

populações (Souza e Cavalcante, 2016; De Jong et al., 2017,Schmidt et al., 2016). 

A energia solar fotovoltaica é também a fonte renovável que mais gera empregos no 

mundo (REN21, 2019).

Ademais, com o declínio dos preços dos painéis e inversores, a energia solar 

tem se apresentado como a forma mais barata de geração entre todas as fontes de 

eletricidade (REN21, 2019; IEA, 2018).

De Jong et al. (2017) defendem maior participação da fonte fotovoltaica no 

Nordeste, na qual se localiza Salvador, como uma forma de reduzir a dependência 

em combustíveis fósseis, e maximizar a integração de energia eólica e hídrica neste 

submercado.
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METODOLOGIA E COLETA DE DADOS

O método utilizado neste trabalho é considerado qualitativo, aplicado, descritivo 
e exploratório (Lakatos e Marconi, 2003). Os métodos da entrevista e do questionário 
foram utilizados na coleta de dados, em apoio à pesquisa bibliográfica. Foi utilizado o 
método de triangulação para a análise dos dados (Bruchez et al., 2015).

Foram realizadas 18 entrevistas semiestruturadas com representantes e 
moradores dos condomínios, especialistas e acadêmicos do setor energético. 1000 
questionários semiabertos com 21 questões envolvendo hábitos de consumo de 
energia e bem-estar foram distribuídos a todos os moradores, sendo obtidas 93 
respostas, equivalentes a quase 10% da amostra. Foram ainda realizadas visitas no 
local para a observação direta da situação, além de extensa pesquisa na legislação 
nacional e em documentos de agências reguladoras.

Figura 1. Painéis solares em casas dos condomínios, Juazeiro – Bahia, em 10/04/2017

    

Fonte: Foto dos Autores.



50

DISCUSSÃO E RESULTADOS

O projeto vendeu toda a energia gerada na Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE) através do processo de liquidação no Ambiente de Contratação 

Livre (ACL) da CCEE, até outubro 2016, totalizando 32 meses (ANEEL, 2012). Isto 

porque os moradores dos condomínios são beneficiários da Tarifa Social de Energia 

Elétrica (TSEE), que garante preços reduzidos para unidades populares.

A ideia inicial do projeto era vender a energia gerada ao distribuidor local 

(COELBA) através de uma chamada pública, ou vendê-la no mercado livre (ACL) 

para as agências bancárias da CAIXA (ANEEL, 2012, Cunha et al., 2017). No entanto, 

nenhuma das opções previstas na fase de projeto foi executada pela Brasil Solair, e a 

energia foi vendida no mercado de curto prazo pelo Preço de Liquidação de Diferenças 

(PLD), que é aplicado à energia gerada e entregue à rede que não foi comercializada 

(energia não contratada), e corresponde aos preços mais baixos praticados pelo 

mercado no período.

O faturamento total do projeto foi de R$3.134.065,80 (três milhões, cento 

e trinta e quatro mil, sessenta e cinco reais e oitenta centavos), equivalentes a 

R$97.939,55 (noventa e sete mil, novecentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco 

centavos) por mês. O condomínio ficou com 40% das receitas auferidas e os outros 

60% foram divididos entre as mil unidades habitacionais, de forma que cada uma 

recebeu R$1.880,44 (um mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), 

equivalentes a uma média de R$58,76 por mês (ANEEL, 2012).

Desde novembro de 2016, quando do final do período autorizado pela ANEEL 

para o projeto-piloto, os condomínios não têm vendido ou usado a energia gerada nos 

painéis, o que os coloca em situação financeira difícil, implicando também a interrupção 

dos cursos e atividades formativas e de lazer promovidos nas respectivas comunidades. 

Além disso, também criou uma atmosfera de incompreensão e insatisfação geral em 

relação às causas da interrupção do projeto. Isto também ameaçou a integridade das 

instalações do sistema, algumas das quais foram depredadas e sucateadas pelos 

próprios moradores.
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A PERCEPÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO EM RELAÇÃO AO 

PROJETO

As opiniões dos moradores sobre o programa e a instalação dos painéis solares 

nos condomínios foram coletadas através dos questionários: 43% dos entrevistados 

foram favoráveis, 50% foram desfavoráveis e 7% consideram indiferente. Para 48% 

dos moradores participantes, a renda extra obtida com o programa era relevante, 

já que 40% vive exclusivamente de empregos esporádicos e auxílios estatais que 

totalizam uma renda de R$255 por mês. Pode-se observar que, para 40% da amostra, 

a renda média mensal do projeto representou um aumento de aproximadamente 25% 

na renda familiar. Quanto ao acesso à água quente, 62% das famílias não costumam 

aquecer a água de forma alguma, enquanto 26% relataram que aquecem a água do 

banho usando chuveiro elétrico.

Em relação ao conforto térmico na residência, 67% das famílias consultadas 

sentem-se insatisfeitas. Além da insatisfação com a interrupção dos rendimentos 

obtidos com o programa, outro fator que explica a alta rejeição dos moradores ao 

projeto é a influência dos painéis solares sobre a temperatura da residência, uma vez 

que 52% das famílias questionadas acreditam que os painéis solares emitem calor, 

contribuindo para agravar a questão do desconforto térmico.

Outro aspecto revelado na pesquisa é que 87% das famílias disseram que 

pararam de usar eletrodomésticos para economizar energia. Além disso, 52% das 

famílias relataram que comprariam um ar-condicionado se o custo de energia fosse 

menor. Vale ressaltar também que praticamente todas as famílias consultadas (99%) 

acreditam que teriam mais conforto em casa se os custos de energia fossem menores, 

e, do total questionado, 80% afirmaram que já evitaram ficar em casa devido ao calor 

excessivo.

Quando questionados sobre sugestões para a melhoria do programa/projeto, 

20% responderam que o pagamento aos moradores deveria ser retomado, 12% 

sugeriram que os moradores pudessem usar a energia gerada em sua própria 

residência e 6% gostariam que o projeto fornecesse mais benefícios sociais. Apenas 

2% dos que responderam ao questionário sugeriram a remoção dos painéis solares.

Apesar da grande insatisfação com o desfecho do programa, devido ao seu 

encerramento abrupto, poucos moradores desejam que os sistemas fotovoltaicos 
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sejam retirados de suas casas. O objetivo comum é a reativação do sistema para 

permitir a geração de renda para os condomínios e moradores mais uma vez.

Gráfico 1. Opnião dos moradores sobre a instalação de painéis solares em condomínios

Fonte: Elaborado pelos Autores

Gráfico 2: Sugestões para o aprimoramento do projeto

Fonte: Elaborado pelos Autores
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ALTERNATIVAS E ROTAS JURÍDICAS PARA OS CONDOMÍNIOS

O sistema de compensação de energia (net metering), disciplinado pela 

Resolução 482/2012, atualizada pela Resolução 687/2015, aponta para soluções 

passíveis de responder a questão dos Condomínios de Juazeiro.

O presente estudo vislumbra como alternativas possíveis para a solução da atual 

situação dos condomínios, dentro do atual marco regulatório (i) a venda da energia 

à COELBA, por meio de chamada pública a ser realizada por esta (II) a venda dos 

equipamentos e painéis à terceiro(s), com o arrendamento/aluguel da área (telhado); 

(III) o arrendamento/aluguel dos equipamentos e painéis à terceiro(s), viabilizando 

compensação da energia gerada em favor deste(s), mas mantendo a propriedade 

dos equipamentos pelos condomínios; e (IV) a criação de cooperativa conformada 

pelos moradores dos condomínios e outras pessoas, a exemplo de mutuários de outros 

condomínios do Minha Casa Minha Vida na região, para compensação dos créditos 

gerados, por meio do consumo remoto.

A adaptação das instalações dos condomínios para a compensação da energia 

gerada de forma individual pelos condôminos não é viável economicamente, devido 

à necessidade de grande investimento para fazê-lo, estimado em R$1.500.000, além 

de não equacionar a questão do excesso de créditos que seriam gerados (ANEEL, 

2012). A compensação da energia pelos moradores, entretanto, reduziria o valor do 

incentivo pago pela TSEE, beneficiando todo o sistema elétrico, visto que todos são 

consumidores de baixa renda.

CONCLUSÃO

Nos resultados, são propostas e analisadas cinco oportunidades diferentes para 

a adaptação do sistema dos condomínios à legislação vigente.

O projeto, quando estava em execução, causou impactos limitados sobre 

a situação dos moradores. Se outras realizações do projeto fossem priorizadas, 

como a produção de água quente ou outro arranjo técnico, os benefícios para os 

moradores poderiam ter sido aumentados consideravelmente, por exemplo, se a 

compensação de energia combinada com a venda de excedente de eletricidade 

tivesse sido permitida.
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O programa de geração de renda e energia poderia ser melhorado para melhor 

atender às necessidades dos condomínios e seus habitantes, o que geraria inclusive 

beneficios maiores ao sistema elétrico, com a redução das despesas com a TSEE. 

A necessidade de adaptações de infraestruturas poderia ter sido significativamente 

reduzida, se o sistema tivesse sido concebido com esta preocupação. No entanto, 

pequenas adaptações ainda parecem ser economicamente viáveis, e, como visto 

nos resultados, existem diferentes opções viáveis de arranjos para a reconexão 

do sistema à rede.

O maior diferencial do programa analisado é a possibilidade de reduzir a 

desigualdade social, gerando, ao mesmo tempo, beneficios para o sistema elétrico, 

renda e energia. Esses aspectos, na compreensão do presente estudo, justificam o 

esforço para encontrar soluções e ajustes para o caso, além de extrair lições a fim de 

replicá-lo em outros locais, a exemplo de comunidades carentes da cidade de Salvador.

Outros estudos são planejados para investigar os resultados de eventual 

reconexão do sistema, esclarecer questões de responsabilidade civil das empresas 

promotoras (Caixa e Brasil Solair) em relação da adaptação das instalações, além das 

principais opções que podem ser adotadas pelas comunidades e identificar situações 

novas ou emergentes à medida em que a reforma do setor elétrico brasileiro avance.
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Em contexto relativamente recente no Brasil, cresce a preocupação em planejar 
racionalmente a ocupação e o uso do espaço costeiro, mas em geral, os constantes 
problemas resultantes de interferências nos ecossistemas costeiros mostram que ainda 
existe um longo caminho entre intenção e realização, especialmente no que tange ao 
avanço da urbanização em áreas que deveriam ser conservadas e/ou preservadas.

As zonas costeiras representam uma porção relativamente pequena da 
superfície terrestre, contudo, na atualidade são espaços cada vez mais estratégicos 
para o desenvolvimento humano, pois abrigam aproximadamente 25% da produção 
biológica primária do planeta, bem como, cerca de 40% da população e 61% da 
produção econômica mundial provém de áreas localizadas a menos de 100 km da 
costa. Além de toda importância, as zonas costeiras apresentam elevada complexidade 
no seu funcionamento e grande dinâmica espaço-temporal, sendo, em geral, espaços 
de domínio, propriedade e interesse público, havendo inclusive uma sobreposição em 
diferentes escalas da Administração Pública. O que faz deste, o espaço mais alterado 
e transformado do planeta (Barragán Muñoz, 2014).

Percebemos no momento atual que a gestão dos ecossistemas costeiros e ma-
rinhos está avançando lentamente, mas a maioria das questões ainda é tratada sem 
integração e sem a necessária transdisciplinaridade (Clarke et al., 2013). Embora as 
zonas costeiras sejam geralmente consideradas áreas estratégicas para a exploração 
de recursos naturais, elas oferecem muito mais do que apenas sua localização privi-
legiada. O litoral abriga um mosaico de ecossistemas altamente relevantes e diversos 
que representam a transição entre ambientes terrestres e marinhos, como mangue-
zais, estuários e restinga. As praias, por exemplo, representam um dos ecossistemas 
costeiros mais valorizados, apoiando várias formas de atividade econômica, como o 
turismo “sol, mar e areia” (Souza Filho et al., 2019).
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O Município de Salvador, Capital do Estado da Bahia, é uma cidade privilegiada 
em diversos sentidos e sua localização geográfica é um deles. Esta se encontra 
abraçada pelo Oceano Atlântico e uma das maiores e mais belas baías tropicais do 
mundo, a Baía de Todos os Santos. Assim, torna-se ainda mais relevante o cuidado e 
planejamento que o poder público e toda a sociedade devem ter com seus ambientes 
costeiros e marinhos. É neste contexto que está inserida a Câmara Temática de 
Gerenciamento Costeiro do Painel Salvador de Mudança do Clima, com o objetivo de 
estimular a produção, sistematização e divulgação de produtos técnico-científicos que 
possam auxiliar gestores e a própria sociedade na gestão dos seus ativos ambientais.

Neste sentido, o capital natural das praias e outros ecossistemas depende, 
acima de tudo, de sistemas ecológicos resilientes, capazes de promover funções 
e serviços do ecossistema. O uso irresponsável desses recursos e as mudanças 
climáticas causadas pelas sociedades podem reduzir irreversivelmente a capacidade 
de carga e a resiliência destes ambientes. Portanto, a apropriação desses espaços 
pela sociedade deve ser precedida de cautela, a fim de fornecer incentivos adequados 
para proteger a resiliência do sistema natural (Souza Filho et al., 2014). 

Os 02 artigos relacionados nesta Câmara Temática trazem importantes 
contribuições para a gestão costeira e marinha de Salvador, mediante apresentação 
de estudos de caso deste município.

Assim, o leitor pode encontrar um primeiro trabalho que versa sobre a 
necessidade de políticas públicas para o combate ao lixo marinho tendo como foco 
o período do Carnaval e o circuito da Barra. Nele fica demonstrada a influência que 
as grandes festas de largo têm sobre o aumento no descarte de resíduos sólidos em 
ambientes marinhos. No mesmo texto os autores apresentam proposta metodológica 
para sensibilização e conscientização da população quanto a este grave problema, 
as Coleções Didáticas do Lixo Marinho. Destacam também a importância desta 
ferramenta pedagógica para Educação Ambiental Marinha e Costeira em espaços 
formais (escolas, universidades, etc.), e não formais (museus, parques, etc.), seja em 
exposições permanentes ou itinerantes.

O segundo artigo apresenta uma importante pesquisa que teve como objetivo 
avaliar as condições de risco e vulnerabilidade das praias da Orla Atlântica da cidade 
do Salvador, a partir de dados de ondas e correntes, evidências de erosão costeira e 
registros de afogamentos. O uso da modelagem apresentou diferentes cenários para 
os riscos da erosão costeira, dados que podem ser utilizados como base em tomadas 
de decisões.
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A presente Câmara Temática de Gerenciamento Costeiro liderada pelos 
pesquisadores Dr. Ícaro Thiago Andrade Moreira (UFBA) e Dr. José Rodrigues de 
Souza Filho (IFBA) surgiu com intuito de avaliar os impactos das mudanças climáticas 
nos ecossistemas costeiros de Salvador-BA, além de apresentar possibilidades de 
adaptações e até de redução e/ou compensação das emissões.
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RESUMO

O bairro litorâneo da Barra recebe milhões de visitantes durante o carnaval, o que acarreta no aumento 
dos resíduos sólidos produzidos e levados ao mar, devido a gestão ineficiente do lixo gerado, prejudicando 
a biodiversidade marinha e beleza cênica. Diante deste cenário, o objetivo do estudo foi avaliar o 
lixo marinho produzido nesste período, quantificar, classificar, por meio de coletas do lixo marinho via 
mergulho livre, através do Projeto Fundo da Folia, na área do Parque Marinho da Barra antes e após 
os festejos, por final, produzir uma coleção didática com estes resíduos. O resultado indicou o carnaval 
aumenta o aporte de lixo no mar, comprovado através das coletas que indicaram aumento no número 
de itens antes e depois do evento, principalmente as latas de metal, embalagem apontada como mais 
utilizadas pelos visitantes, contrariando o padrão mundial, onde o plástico é maioria na composição do 
lixo encontrado no mar, reforçando que um evento nesta estrutura é prejudicial ao ambiente estudado, 
deixando clara a necessidade de programas de Educação Ambiental que atinja os diversos públicos 
que frequentam o circuito, sobretudo o local, levando a coleção didática como ferramenta de alcance 
efetivo para sensibilização e conscientização da população.

Palavras-chave: Lixo marinho; Carnaval; Parque Marinho da Barra; Educação ambiental; Coleção 
didática

ABSTRACT

The coastal district of Barra receives millions of visitors during Carnaval. This leads to an increase in 
solid waste produced and carried into the sea due to and inefficient management of generated waste, 
damaging the marine biodiversity and scenic beauty. Given this scenario, the objective of the study 
was to evaluate the marine debris produced during this period, to quantify, classify, by collecting marine 
debris via free diving, through the Fundo da Folia Project, in the Parque Marinho da Barra area before 
and after festivities finally produce a didactic collection with these wastes. The result indicated that the 
interviewees agreed that Carnaval festivities increase the input of marine litter, a fact proven through the 
sampling that indicated an increase in the number of items before and after the event, especially that 
of aluminum cans, the type of packaging indicated as the most used by visitors, which goes against the 
worldwide standard where plastic is most common material in the composition of marine litter. This fact 
strengthens the case that an event of this magnitude is indeed harmful to the environment. However, 
the various socio-economic profiles indicate different perspectives on the same issue, making it clear 
for a need of Environmental Education programs that reach various audiences attending the Carnaval 
festivities, thus will prove an effective tool for  raising awareness of the population.

Keywords: Marine litter; Carnival;Marine Park of the Barra; Environmental education; didactic collection
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INTRODUÇÃO

O Carnaval de Salvador é considerado a maior festa de participação popular  

do mundo, atraíndo, em média 750 mil turistas e reunindo mais de 2 milhões de 

pessoas na cidade (SEI, 2017), principalmente no “Circuito Dodô”, que compreende 

um percurso de 4,52 km, entre a orla marítima da Barra e Ondina, com grandes 

camarotes, espaços comerciais e os tradicionais trios e blocos.

A orla da Barra apresenta grande potencial ecológico, turístico e comercial, 

entretanto é fortemente abalado através do lixo gerado e descartado incorretamente 

durante o evento, chegando a mais de 1800 toneladas de resíduos coletados 

pela prefeitura por meio de faxinas nos locais de folia que consistem em varrição, 

recolhimento e lavagem das ruas e avenidas (LIMPURB, 2017). Vale ressaltar que 

as empresas privadas também são responsáveis pelo lixo produzido, como previsto 

no Artigo 30 da Lei Geral do Turismo nº 11.771 de 2008, que descreve organizadoras 

de eventos como empresas que tem como objeto social, a prestação de serviços 

de gestão, planejamento, organização, promoção, coordenação, operacionalização, 

produção e assessoria de evento, e que, tem como dever, manter, no exercício 

de suas atividades, estrita obediência aos direitos do consumidor e a legislação 

ambiental.

Com a deficiência da gestão do evento, o resíduo produzido chega ao fundo 

do mar, definido pela União Europeia (2010) como lixo marinho, consistindo em itens 

deliberadamente descartados, involuntariamente perdidos ou transportados por rios 

e ventos para as praias e mar. Os resíduos que atingem as áreas costeiras e oceânicas 

podem ser de fontes terrestres, que incluem os deixados pelos frequentadores das 

praias, provenientes de drenagem de rios e lançamento de esgotos e a própria 

geração de resíduos nas cidades costeiras, ou de fontes marinhas representadas 

por navios e barcos de pesca e pelas plataformas oceânicas (SANTOS et al. 2001). 

Estes resíduos têm sua origem primária no consumo exagerado praticado pela 

humanidade, representando uma classe de poluentes exclusivamente antrópica, 

que aumenta exponencialmente durante eventos de grande concentração popular 

como o Carnaval.

Por este motivo, desde 2010, o projeto batizado como Fundo da Folia, reúne 

um grupo de mergulhadores voluntários para remover o lixo levado para o mar após 
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os dias de Carnaval, que a cada ano se estende mais. Ao longo destes anos, uma 

imensa quantidade de latas de cervejas e refrigerantes, abadás, lonas lixo hospitalar, 

celulares, carteiras, preservativos, plásticos diversos e uma série de outros resíduos 

que contaminariam o ambiente marinho, foram retirados do mar por meio deste 

grupo.

Através do projeto é possível perceber que ações de conscientização são 

um instrumento que mobiliza a população para os problemas socioambientais, 

conferindo a Educação Ambiental (EA) uma importância indiscutível, pois está 

imbuída de valores que transcendem o mero respeito pelo ambiente; Atravessa a 

cidadania, o respeito pelo próximo, pelas diferenças intra- e interespécies. É uma 

disciplina orientadora quanto à forma de estar e lidar com o mundo (FERREIRA, 

2008). Segundo Freire (1992), trata-se de uma inserção socioambiental, que dá 

sentido maior à vida humana, porque age para construir uma sociedade melhor, 

justa e com qualidade de vida. Por isso é importante desenvolver mecanismos de 

EA específicos para o município e estado, com intuito de aproximar os jovens do 

contexto ambiental em que vivem

Deste modo, a formação de uma coleção didática de referência com lixo 

marinho, é um instrumento de transmissão de conhecimento dentro do próprio 

grupo, nas escolas e universidades, por facilitar e padronizar métodos de coleta, 

classificação e catalogação dos diversos itens em exposição e estudo,gerando a 

aproximação da realidade do estudante com a realidade da escola e, especialmente 

de sua comunidade (COSTA; SILVA, 2015).

Também será possível expor às pessoas interessadas, os problemas e 

impactos associados à presença de lixo nos rios, mares e oceanos, através do 

uso didático, tendo em vista a grande demanda de professores e estudantes de 

todos os níveis de formação (do Fundamental I ao Pós-Doutorado) interessados na 

problemática do lixo marinho (ALVES, 2011).

Considerando a falha do poder público e de empresas privadas organizadoras 

do Carnaval na gestão do lixo produzido, este trabalho teve como objetivo quantificar 

e qualificar os redísuos coletados no mar. Somado a isso, pretendeu-se gerar uma 

coleção didática científica, como ferramenta e mecanismo de Educação Ambiental 

que acesse todos os públicos que frequentam às praias, visando a preservação 

marinha e costeira frente a problemática do lixo marinho gerado no Carnaval.
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MÉTODO

Foram realizadas quatro campanhas de campo, para amostragem do lixo 

marinho durante o período do Carnaval, nos dias 12 e 20 de fevereiro e 01 e 05 de 

março de 2017. Com intuito de comparar a proporção de lixo gerado antes e depois 

das festividades, via mergulho livre, com vountários Projeto Fundo da Folia, visando 

condições de maré e visibilidade favoráveis para realização das atividades de 

remoção de todo o lixo visível a olho nu (> 05 cm). As amostragens foram realizadas 

na área interna do Parque Marinho da Barra, que está abalizado pelo Forte de Santo 

Antônio (Farol da Barra) e pelo Forte de Santa Maria, no continente e, no mar, pelo 

perímetro formado pela isóbata de 10 metros de profundidade, ao longo da costa, 

com área total de 322.143,00 m², indicado pelo art 3. Inciso I, do Decreto nº 30 .953 

de 12 de abril de 2019 que dispõe sobre a Lei de criação e delimitação do Parque 

Natural Municipal.

Figura 1. Localização da área de estudo, evidenciando Parque Marinho.

Fonte: adaptado de Fenandino, 2014
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O resíduo retirado foi identificado, contabilizado e classificado de acordo com 

sua composição e fonte geradora, seguindo a recomendação do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (CHESHIRE, 2009), conferindo as classes primárias 

de composição: plástico, tecido, vidro / cerâmica, metal, papel, borracha, madeira e 

outros. Para fonte geradora: turismo/lazer, pesca, hospitalar, doméstica e outros.

Figura 2. Localização da área de estudo, evidenciando Parque Marinho.

Fonte: adaptado de Fenandino, 2014

Para montar uma exposição com o lixo encontrado, parte do material 

removido do fundo marinho, foi separado por item (ou grupo de itens semelhantes), 

identificado com numeração especifica, incluindo data e local de coleta, seguindo 

parâmetros como fonte, tipo, uso mais provável (ex. usuários de praias, doméstico e 

hospitalar), tamanho (COSTA et al., 2010 ), além de outros aspectos incluídos na ficha 

cartalográfica. O acervo da coleção didático-científica tem contínua criação e será 

preservada institucionalmente no Instituto Federal Baiano.
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Figura 3. Itens selecionados para a coleção didático científica sobre o lixo marinho

Fonte: acervo pessoal

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao total foram coletados 2592 ítens, durante as quatro campanhas. As 

campanhas posteriores ao Carnaval, obtiveram maiores números de itens, enquanto 

a campanhas anteriores apresentaram menores números de objetos coletados. 

Os itens foram agrupados, contabilizados e classificados de acordo o material de 

composição em plástico; tecido; vidro/cerâmica; metal; papel; borracha; madeira e 

outros, descritos na Tabela 01.
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Tabela 01. Abundância do íntes por composição

Nº itens

Material 12/02/2107 20/02/2017 01/03/2017 05/03/2017 Total Média Desv. 
Padrão

Plástico 214 126 342 287 969 242,25 93,57

Tecido 34 10 21 50 115 27,2 17,23

Vidro e 
cerâmica 1 0 0 14 15 3,75 6,85

Metal 212 204 451 461 1328 332 143,28

Borracha 5 2 0 42 49 12,25 19,94

Madeira 8 8 11 0 27 6,75 4,72

Outros 27 8 16 24 75 18,75 8,54

Total/coleta 515 358 841 878 2578 648 252,94

A maior abundância de itens, média e desvio padrão corresponde ao metal, 

seguido do plástico. Confere-se que os números de ítens coletados nos dias 01 e 05 e 

março de 2017, superam a média, enquanto os dias 12 e 20 de fevereiro de 2017 tem 

valores inferiores, essa diferença é atribuída principalmente ao aumento exponencial 

do consumo de bebidas em recipientes de plástico e metal no circuito do Carnaval.

Apesar do metal ser o item em maior quantidade no total nesta pesquisa, o 

plástico é o constituinte do lixo marinho, em ambiente com grande atividade humana 

(IVAR DO SUL, 2005), com baixa atividade antrópica, visto do estudo em praias desertas 

do Paraná, de Ferrari (2009), áreas remotas como o Atol das Rocas (SOARES, et 

al., 2011). Esse fenômeno ocorre principalmente pela geração do principal lixo local 

“recipientes de bebidas” representados pelas latas de metal, que se depositam mais 

rapidamente no leito marinho. Este fato evidencia que um evento desse porte é danoso 

para o ambiente estudado.

A categoria de tecidos apresenta a terceira maior média , que apesar de ter 

abundância consideravelmente menor que os materiais anteriores, obteve um número 

preocupante de itens após o evento, visto que diversos estudos apontam que a 

presença de tecidos é menos expressiva no total do lixo marinho (SANTANA-NETO 
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et al., 2011; FERNANDINO, 2014;). Os demais materiais, como borracha, madeira, 

vidro/ cerâmica e outros obtiveram valores muito inferiores, pouco representativos, 

entretanto, todos com aumento do número de itens coletados na últimas campanhas.

Os itens foram classificados, de acordo com sua a fonte geradora em: turismo/

recreação; pesca; hospitalar; doméstico e outros.

Tabela 2: Abundância dos itens por fonte, médias e desvio padrão

Nº itens

Fonte 12/02/2107 20/02/2017 01/03/2017 05/03/2017 Total Média Desv. 
Padrão

Turismo 351 324 782 644 01 525,25 224,27

Pesca 2 5 7 38 2 13,00 16,79

Hospitalar 0 0 12 36 8 12,00 16,97

Doméstico 161 26 40 153 380 95,00 71,89

Outros 1 3 0 7 1 2,75 3,10

Total 515 358 841 878 92 648 252,94

Itens que tem como fonte turismo/recreação apresentam maiores médias, como 

esperado, levando-se em consideração o grande aporte de lixo que o Carnaval gera, 

isso é confirmado através do desvio padrão desta mesma categoria , no qual o número 

de itens antes e depois do Carnaval variaram bastante com relação à média, nos dias 

12 e 20 de fevereiro estando abaixo da mesma, enquanto os dias 01 e 05 de março 

de 2017 superam as médias.

A categoria de fonte “doméstica”, obteve a segunda maior representatividade o 

que aponta falha na gestão do descarte e/ou coleta dos resíduos da cidade.

Apesar de ser uma região portuária, a categoria “pesca” não apresentou grande 

abundância, embora no dia 05 de março o número de itens, como emaranhados de 

nylon, foi consideravelmente superior a média, derivado possivelmente do aumento 

de pequenas embarcações ao longo da costa no trajeto dos trios. Apesar do lixo 

classificado como hospitalar ter apresentado reduzido ou nulo números de itens 

em algumas coletas, , foram contabilizados na última amostragem 32 itens, em sua 

maioria borrachas de laboratório, apontando possível descarte pontual deste tipo de 

material de maneira inadequada. A categoria “outros” não obteve valor representativo.
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Ambas as classificações (composião e fonte) reforçam que as principais fontes 

de lixo marinho são terrestres, representando cerca de 80% do lixo presente nos 

oceanos.

A Tabela 3 mostra os itens do lixo marinho inclusos na coleção e algumas 

características do material. Ressalta-se que, apesar de parte dos itens ter como 

fonte os próprios usuários da praia, estes itens podem ter origem doméstica, como 

as bijuterias, cartões eutensílios domésticos. Reforçando a deficiência da gestão dos 

resíduos da cidade.

Tabela 3. Ficha catalográfica dos itens da coleção didática com informação de 

identificação e classificação.

Tipo de item Fonte provável Tamanho e tipo 
do material

Potencial de risco ambiental 
oferecido

1 Teclado Doméstica >15cm Plástico 
duro

Cortes e ferimentos em usuários da 
praia e animais

2 Bijuterias Usuários da praia 5-10cm Plástico 
duro

Ingestão por animais: Corte e 
ferimento

3 Roupas Usuuários da praia >15cm Tecido Incrustação, ingestão e fácil 
transporte por correntes e ventos

4 Dentadura Usuários da praia 5-10cm Resina 
dura

Ingestão e fácil transporte através 
das correntes e ventos

5 Embalagem de 
remédio

Doméstica/
hospitalar

5-10cm Plástico 
mole

Ingestão e fácil transporte através da 
correntes e ventos’

6 Isqueiro Usuários da praia 5-10cm plástico 
duro e metal Ingestão e toxicidade

7 Motor de 
liquidificador Doméstica >15cm Metal duro Cortes e ferimentos em usuários da 

praia e animais

8 Brinquedos Usuários da praia >15cm Plástico 
duro

Ingestão, corte e ferimentos em 
usuários e animais

9 Canetas Doméstica 5-10cm Plástico 
duro

Cortes e ferimentos em usuários da 
praia e animais

10 Barbeador Doméstica 5-10cm Plástico 
duro e metal

Cortes e ferimentos em usuários da 
praia e animais

A coleção didático-científica demonstra não só diversidade do lixo que é 

depositado/jogado nos diversos ambientes marinhos, como suas origens variadas 

ficam evidenciadas, além dos processos de incrustação e decomposição em alguns 

itens que podem ser vistos na prática através da coleção. Sob o ponto de vista 

didático, a visualização torna o processo de aprendizagem mais fácil, bem como 

a conscientização através da vivência e contato com o material que represente a 

realidade do ambiente em que o jovem em idade escolar vivencie.
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Esta ferramenta se apresenta como meio importante para o ensino de 

determinados assuntos por se compor de um instrumento que apresenta aos alunos 

aspectos da cultura científica – história, conteúdos e procedimentos - mas também 

de leva-los a refletir sobre o sentido de constituir coleções para o ser humano, como 

forma de organizar e compreender o mundo que o cerca (MARANDINO; RODRIGUES; 

SOUZA, 2014).

Figura 4. Exemplos de itens depositados na coleção de lixo marinho criada a partir 

dos resíduos coletados durante o Carnaval 2017 no área Parque Marinho da Barra.

4. CONCLUSÃO

O Carnaval de Salvador, apesar de gerar renda, acarreta muitos prejuízos 

ambientais, sobretudo em relação ao lixo marinho produzido no circuito litorâneo. 

De acordo com a LIMPURB (2017), cerca 100 toneladas de lixo foram recolhidos 

após  o Furdunço e Fuzuê, eventos que precederam o Carnaval na Barra e mais 1800 

toneladas foram coletados após os dias oficiais da festa.
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Através das coletas realizadas pelo projeto Fundo da Folia, fica explícito que a 

ação das empresas produtoras de eventos e do poder público, considerado principal 

responsável pela gestão do lixo gerado no Carnaval ainda é insuficiente, faltando criar 

um plano de contenção para evitar que os resíduos cheguem ao mar evidenciado no 

presente estudo, onde o número de itens metálicos e plásticos coletados do fundo do 

mar, representados pelas latas e garrafas de bebidas obteve aumento antes e depois 

das festas, demonstranso a de fiscalização das atividades pelos órgãos públicos 

ambientais.

Deve ser cobrado também a melhoria da oferta de Educação Ambiental nas 

escolas, quanto pela adequação da coleta de lixo durante as festas, bem como a 

contenção e limpeza dos resíduos que chegam ao fundo marinho, a fim de minimizar 

os impactos do evento na área do Parque Marinho da Barra

Deste modo a coleção didática configura-se como uma ferramenta de melhor 

alcance para conscientização e sensibilização dos estudantes, através do apelo 

visual e da prática, percebendo como materiais distintos acabam chegando ao fundo 

marinho e suas consequências. Pois, de acordo com Alves et al. (2010), coleção é uma 

atividade infinita, desde que se continue colecionado itens interessantes, podendo ser 

transportada total ou parcialmente para aulas e exposições tanto em ensino superior 

quanto em instituições de ensino públicas ou privadas,

Assim, reitera-se a importância da Educação Ambiental, aliada a novas 

ferramentas, como solução para a problemática dos resíduos sólidos, pois os 

frequentadores das praias mostram-se preocupados com o problema do lixo marinho, 

mas estão pouco ligados a ações concretas ligadas as questões ambientais, podendo 

essa pesquisa proporcionar maior entendimento, aprimoramento e envolvimento da 

sociedade em prol das questões ambientais, sociais e econômicas.
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RESUMO

A intensa urbanização das zonas costeiras e as alterações climáticas em curso, com a possibilidade de 
uma maior incidência de eventos extremos, aumenta a exposição da população aos riscos associados 
a enchentes costeiras, migração de dunas e ação das ondas e correntes, bem como perdas de 
propriedades e das áreas recreativas das praias devido à erosão costeira. Esta pesquisa teve como 
objetivo avaliar as condições de risco e vulnerabilidade das praias da Orla Atlântica de Salvador, a partir 
de dados de ondas e correntes, evidências de erosão costeira e registros de afogamentos. A aplicação 
do software SMC-Brasil, utilizando uma série temporal de 1948 a 2008, com resolução horária obtida 
por meio de modelagem numérica com o programa Wave Watch III, indicou, para o litoral de Salvador, 
uma predominância das ondas vindas de Sudeste. As ondas vindas de Sul-Sudeste, apesar do seu 
menor percentual de incidência (2%), normalmente associadas à chegada de frentes- frias, apresentam 
maiores alturas e, portanto, maior poder erosivo. Em condições extremas, a altura da onda significativa 
é de no mínimo 2,5m e, para um período de recorrência de 10 anos, pode alcançar 3,0m de altura. 
As praias de Salvador apresentaram uma alta vulnerabilidade à erosão, com destaque para as praias 
de Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Jaguaribe, Piatã e Itapuã. As correntes de retorno, 
normalmente associadas a praias com bancos transversais soldados à costa e calhas geralmente 
oblíquas, são também comuns nas praias de Salvador, sendo responsáveis pela maior parte dos 
afogamentos, como ocorre nas praias de Stella Maris, Aleluia, Piatã, Jaquaribe,  Patamares, Corsário e 
Armação. Além disso, a presença de afloramentos rochosos é, muitas vezes, responsável pela geração 
de correntes, constituindo também um risco aos banhistas. Assim, é essencial o conhecimento das 
características morfodinâmicas e de ocupação das praias de Salvador, bem como a elaboração de 
modelos preditivos quanto às repercussões das mudanças climáticas para este litoral, associados a 
campanhas educativas com seus usuários, esclarecendo sobre a alta mobilidade deste ambiente e a 
ocorrência de situações de risco.

Palavras-chave: ondas e correntes; praias; riscos costeiros
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ABSTRACT

The intense urbanization of coastal zones and ongoing climate change, with the possibility of a higher 
incidence of extreme events, increases the exposure of the population to the risks associated with 
coastal flooding, dune migration and wave and current action, as well as losses of properties and of 
recreational area of beaches due to coastal erosion. The objective of this research was to evaluate 
the risk and vulnerability conditions of Salvador’s Atlantic Coast beaches, from wave and current data, 
evidence of coastal erosion and drowning records. The application of SMC-Brasil software, using a 
time series from 1948 to 2008, with hourly resolution, obtained through numerical modeling with the 
program Wave Watch III, indicated, for the coast of Salvador, a predominance of waves coming from the 
southeast. The waves coming from South-Southeast, despite their lower incidence percentage (2%), 
usually associated with the arrival of cold fronts, have higher heights and therefore greater erosive power. 
Under extreme conditions, the significant wave height is at least 2.5m and for a recurrence period of 10 
years it can reach 3.0m in height. All beaches in Salvador had a high vulnerability to erosion, especially 
the beaches of Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Jaguaribe, Piatã and Itapuã. Rip currents, 
usually associated with beaches with welded transverse banks and generally oblique gutters, are also 
common in Salvador beaches, being responsible for most drowning, as occurs in Stella Maris, Aleluia, 
Piatã, Jaquaribe, Patamares, Corsario and Armação. In addition, the presence of rocky outcrops is 
often responsible for the generation of currents, also posing a risk to swimmers. Thus, the knowledge 
of the morphodynamic and occupation characteristics of the beaches of Salvador is essential, as well 
as the development of predictive models regarding the repercussions of climate change on this coast, 
associated with educational campaigns with its users, clarifying the high mobility of this environment and 
the occurrence of risk situations.

Keywords: waves and currents; beaches; coastal risks

INTRODUÇÃO

Por serem ambientes altamente dinâmicos, com o aumento da utilização das praias 

para fins recreacionais se faz necessário avaliar cuidadosamente a sua vulnerabilidade 

a eventos e processos naturais e antropogênicos. Além da vulnerabilidade à erosão 

costeira, a ocorrência de ondas grandes e a formação de correntes podem ocasionar 

um aumento de risco para as pessoas. Neste contexto, orisco costeiro expressa a 

dimensão social dos eventos ambientais, já que a transformação do potencial de 

vulnerabilidade, ou de perigo para uma situação de risco, depende da presença de 

pessoas ou propriedades (EGLER, 1996; PEREIRA & COELHO, 2013).

Short & Hogan (1998) apontam alguns fatores morfodinâmicos que são 

considerados de risco potencial para acidentes com banhistas: i) profundidade da 

água e sua variabilidade; ii) tamanho da onda na zona de arrebentação; iii) ocorrência 

e intensidade das correntes de retorno e iv) existência de calhas e correntes 
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longitudinais. Estatísticas australianas, por exemplo, indicam que 89% dos casos de 

salvamento de banhistas em situação de perigo ocorreram em condições de correntes 

de retorno (SHORT & HOGAN, 1998). As correntes de retorno são estreitas e de fluxo 

rápido, geralmente posicionadas perpendicularmente à costa, podendo atravessar a 

zona de surfe. Em casos extremos, podem chegar a 3ms-1 de velocidade (PEREIRA 

et al., 2003).

Os bancos de arenito algumas vezes geram zonas protegidas para banho, 

funcionando como um quebra-mar natural. De forma semelhante, recifes de coral 

próximos à costa geram muitas vezes piscinas naturais muito apreciadas pelos 

banhistas, especialmente crianças e idosos. Contudo,  é comum a existência de 

aberturas nestas, gerando intensas correntes de retorno, responsável por grande 

parte de afogamentos que ocorrem nas praias. Assim, a presença de tais estruturas 

rochosas representam um perigo natural nas praias onde ocorrem, além de um 

importante fator condicionante da morfologia local.

Além das características geomorfológicas e hidrodinâmicas das praias, a maior 

ou menor taxa de acidentes com banhistas está associada também com o nível de 

frequência que, em geral, pode ser relacionado a fatores como a balneabilidade, 

condições de acesso, nível de insolação, largura da praia, granulometria dos 

sedimentos, entre outros. Como a utilização das praias é maior nos meses de primavera 

e verão, este fator está também, portanto, associado com a estação do ano. Pereira e 

colaboradores (2003), em estudos realizados na praia do Cassino (RS), indicam que 

a maior parte dos acidentes ocorrem em dias com dinâmica costeira relativamente 

baixa por serem dias mais convidativos ao uso da praia. Também, segundo Calliari e 

colaboradores (2010), a associação entre praias com elevado número de banhistas 

e características morfodinâmicas intermediárias elevam o risco da ocorrência de 

acidentes de banho no litoral norte e no extremo sul do Rio Grande do Sul. O mesmo 

foi observado também por Carvalho (2002) nas praias de Salvador.

O acelerado processo de urbanização nas zonas costeiras aumenta também 

a exposição da população aos riscos naturais associados a enchentes costeiras, 

migração de dunas e ação das ondas (LINS DE BARROS, 2010). Além disso, 

a possibilidade de alterações climáticas, com uma maior incidência de eventos 

extremos, pode representar uma grave ameaça ambiental e social, especialmente 

para os municípios litorâneos.
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Neste contexto, esta pesquisa teve como principal objetivo avaliar as condições 

de risco e vulnerabilidade costeira observadas nas praias de Salvador, a fim de 

contribuir com a gestão costeira do município.

MÉTODO

Nesta pesquisa, as condições de risco e vulnerabilidade costeira foram avaliadas 

a partir de dados de ondas e correntes, evidências de erosão costeira e registros de 

afogamentos na orla atlântica da cidade de Salvador.

As evidências de erosão costeira, de curto e longo termo, foram analisadas a 

partir de consultas bibliográficas e visitas a campo em diferentes períodos do ano de 

2019.

Registros de afogamentos foram obtidos através de consultas nos dados 

disponibilizados pela Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) 

no período entre 2012 e 2019.

Para a análise estatística de ondas, em condições médias e extremas, foi 

utilizado o módulo AMEVA do Sistema de Modelagem Costeira – SMC/Brasil. O SMC 

foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto Hidráulico Ambiental da Cantábria 

(IH CANTÁBRIA, 2003), da Universidade da Cantábria (Santander, Espanha), e, 

posteriormente, adaptado e transferido para a administração pública brasileira (IH-

CANTÁBRIA, 2013). O SMC-Brasil disponibiliza um banco de dados denominado 

Downscaled Ocean Waves (DOW), obtido a partir do processo de reanálise 

(downscaling) para águas intermediárias e rasas, a partir de dados do Global Ocean 

Waves (GOW), referentes a uma série temporal, de 1948 a 2008, com resolução 

horária obtida por meio de modelagem numérica com o programa Wave Watch III 

(WWIII), utilizando como forçante a reanálise atmosférica do National Centers for 

Environmental Prediction/National Center for Atmospheric Research (NCEP/NCAR) 

e, posteriormente, validados utilizando dados de satélite e boias ao longo do litoral 

brasileiro (IH-CANTÁBRIA, 2013). As séries de estados de mar, armazenadas no 

banco de dados do programa SMC são as condições de contorno de modelos de 

propagação de ondas (também incluídos no SMC), os quais permitem a propagação 

dessas séries até os pontos localizados na costa, e deste modo, a definição em 

cada ponto de um clima de ondas. Esta análise, em termos de ondas para o litoral 
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de Salvador, foi realizada em um ponto DOW a 12º59’10’’ de latitude, 38º25’12’’ de 

longitude e 18,7 m de profundidade, utilizando o SMC-Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através do SMC-Brasil foram analisadas e representadas graficamente 

informações sobre alturas de ondas, maré meteorológica (sobreelevação do nível do 

mar causado por agentes meteorológicos como o vento e a pressão atmosférica), 

maré astronômica, períodos de pico e direções de ondas. Os dados gerados para 

o ponto no litoral de Salvador, em situação de águas intermediárias, na latitude de 

12º59’10’’ e na longitude de 38º25’12’’ e na profundidade de 18,7 m, indicaram que 

as ondas provenientes de Sudeste (SE), Leste-Sudeste (ESE) e Sul-Sudeste (SSE) 

representam, respectivamente, 86%, 11% e 2% das ondas incidentes neste litoral. A 

altura de onda em condições de tempestade (Hs12) - aquela cuja altura é superada 

apenas em 12 h do ano - para as ondas de SE foi de 2,34m, para as de ESE, de 

1,65m e 2,50m para ondas de SSE. Para as condições medianas, a altura de onda 

significativa (Hs50%) foi de 1,36m para ondas provenientes de SE, de 1,10m para 

ondas provenientes de ESE e de 1,46m para ondas de SSE (Tabela 1). Os valores 

máximos para os períodos de pico em condições de tempestade (Tp12) variaram 

entre 10,5 e 14,8s e, para as condições medianas (Tp5%), entre 6,6 e 7,6s (Tabela 1).

Tabela 1. Direção, altura e períodos de onda mais frequentes nos pontos de análise.

Direção / Percentual de ocorrência Hs50%(m) Hs12(m) Tp50%(s) Tp12(s)

SE - 86% 1,36 2,34 6,6 12,6

ESE - 11% 1,10 1,65 7,1 10,5

SSE - 2% 1,46 2,50 7,3 14,8

Fonte: Elaborada pelos autores com dados gerados pelo SMC-Brasil.

Os resultados encontrados na modelagem indicaram que, em condições 

extremas, a altura da onda significativa é de 2,8m, para um período de recorrência de 

2 anos, e de 3,0m, para uma recorrência de10 anos (Figura 1).
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Figura 1. Ajuste de valores extremos por máximos anuais com períodos de retorno 

de 2, 5, 10, 25, 50, 100 e 200 anos, para a altura de onda no litoral de Salvador.

Fonte: Elaborada pelos autores com dados gerados pelo SMC-Brasil.

O regime de marés na região é do tipo mesomaré semi-diurna, com duas marés 

altas e duas baixas a cada dia. A modelagem feita com o SMC mostrou, como era 

esperado, que o regime de oscilação do nível do mar é principalmente governado pela 

maré astronômica, com oscilações (para condições de meia maré) entre ± 1,50 m, 

enquanto que as marés meteorológicas oscilam entre ± 0,2 m (Figura 2).

Figura  2.  Representação  da  variação  da  maré  astronômica  (MA)  e  

meteorológica  (MM),  para condições de meia maré, para o litoral de Salvador.

  

Fonte: Elaborada pelos autores com dados gerados pelo SMC-Brasil.
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Esta pesquisa mostra uma alta vulnerabilidade à erosão em todas as praias 

de Salvador. Ocorrências mais intensas dos processos erosivos foram observados 

nas praias de Ondina, Rio Vermelho, Amaralina, Pituba, Jaguaribe, Piatã e Itapuã. 

Muehe (2006) refere a presença de uma orla fixada pela urbanização como um 

dos principais motivos da erosão costeira em centros urbanos. As construções fixas 

impedem o livre recuo da faixa arenosa e criam um anteparo que promove a reflexão 

das ondas e a aceleração do processo erosivo.

Dutra (2008) identificou uma correlação entre eventos erosivos no litoral de 

Salvador e as ocorrências das grandes marés equinociais e a maior frequência 

de frentes-frias chegando a este litoral. Segundo esta autora, os eventos erosivos 

apresentaram uma variação sazonal, concentrados nas estações de outono e 

inverno, com as máximas frequências nos meses de março, maio e julho. Durante 

estes períodos são mais comuns a ocorrência de ondas vindas de Sul-Sudeste, 

sendo estas ondas as que apresentam maiores alturas no litoral estudado, bem 

como um maior poder erosivo.

Além disso, a batimetria local favorece, através de processos de refração de 

ondas, a sobrelevação destas ondas em alguns pontos do litoral, especialmente 

em torno de promontórios rochosos, comuns em diversas praias de Salvador, como 

Pedra do Sal, Farol de Itapuã, Jardim dos Namorados, Pituba, Amaralina, Ondina, 

Barra, dentre outras. Bittencourt e colaboradores (2008) demonstraram que a 

ocorrência de eventos erosivos no litoral de Salvador está fortemente associada 

à refração, sobretudo de ondas de SE, provenientes de frentes-frias, e também, 

associadas a eventos de preamar mais elevadas.

Adicionalmente, a existência de afloramentos rochosos na zona de surfe 

podem gerar correntes, representando um risco para os banhistas.

A presença de correntes de retorno é uma das principais características das 

praias em estágio morfodinâmico intermediário, segundo a classificação de Wright 

e Short (1984). Em Salvador, as praias de Stella Maris, Aleluia, Piatã, Jaquaribe, 

Patamares, Corsário e Armação são enquadradas na classificação de praias 

intermediárias. Estas praias podem apresentar bancos transversais soldados à 

costa e calhas, geralmente oblíquas, são ocupadas por correntes de retorno muito 

desenvolvidas. Segundo Carvalho (2002), foram realizadas 10.697 operações de 
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salvamento entre os anos de 1994 e 2000, na costa atlântica da cidade de Salvador, e 

a existência de correntes de retorno foi responsável por cerca de 70% dos acidentes. 

Ainda segundo este autor, cerca de 56% dos casos de afogamento neste período 

ocorreram nas praias de Piatã e Jaguaribe.

De acordo com Segundo & Sampaio (2012), em 2012 foram registrados 733 

afogamentos em Salvador, com predomínio do sexo masculino (65,5%), adolescentes 

(40,8%), estudantes (67,7%) e moradores de Salvador (69,4%). Quase todos os 

afogamentos não foram fatais e a maioria deles aconteceu entre 10 e 16 horas, nos 

meses de janeiro e fevereiro (SEGUNDO & SAMPAIO, 2012). Ainda que estes meses 

não representem os períodos de maior incidências de correntes e fortes ondas no 

litoral, a maior frequência nas praias, todavia, promove este aumento dos casos de 

afogamento, como observado também por Carvalho (2002), Pereira e colaboradores 

(2003) e Calliari e colaboradores (2010).

Em 2017, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador (Salvamar) 

registrou 1.123 ocorrências envolvendo resgate de vítimas de afogamento nas praias 

de Jardim de Alah até Ipitanga, além das ilhas de Maré e dos Frades (SAIBA..., 2019)

A Salvamar registrou, em 2018, 990 casos de afogamento, com duas mortes. 

Em 2019, foram registradas, de janeiro a junho de 2019, 539 afogamentos, com 3 

mortes (BORGES, 2019).

Além da presença de correntes de retorno, as depressões existentes no 

fundo, próximas à face da praia, consideradas por Carvalho (2002) como sendo 

o segundo mais importante fator de risco nas praias de Salvador, são geralmente 

produzidas nos períodos de ondas mais altas e vitimam principalmente as crianças 

e os banhistas sem habilidades para o nado. Da mesma forma, o impacto de fortes 

ondas também constitui um fator de risco para crianças, idosos, bem como para 

banhistas menos preparados.

Assim, considerando que as ondas incidentes de alto-mar representam a 

principal entrada de energia para o ambiente praial (WRIGHT & SHORT, 1984), a 

incidência de ondas maiores no litoral de Salvador pode aumentar ainda mais a sua 

vulnerabilidade a eventos erosivos e o risco para os banhistas, como consequência 

de prováveis subidas do nível do mar decorrentes do aquecimento global.
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CONCLUSÃO

A estatística de ondas geradas através do software SMC-Brasil indicou que 

no litoral de Salvador predominam ondas vindas de Sudeste. Apesar de menos 

frequentes, normalmente associadas à chegada de frentes-frias, as ondas vindas de 

Sul-Sudeste são as que apresentam maiores alturas. Ondas com alturas superiores 

a 2,8m tem período de recorrência de 2 anos e apresentam grande poder erosivo, 

uma vez que a sua energia é proporcional à sua altura. Além disso, ondas maiores 

oferecem um maior perigo ao banho, especialmente para crianças.

Embora o risco de erosão costeira seja maior no inverno associado à entrada 

de frentes-frias, com ondas mais elevadas, o risco de afogamentos é maior no verão, 

devido ao maior número de usuários na praia.

A intensa urbanização do litoral de Salvador, associado à incidência de 

ondas com alto poder erosivo e às características morfodinâmicas de suas praias 

que favorecem a ocorrência de correntes de retorno, gera uma situação de alta 

vulnerabilidade e risco costeiro, agravada em períodos de alta estação, quando a 

demanda pelo uso recreativo de suas praias se torna ainda maior.

Neste contexto, além da presença de salva-vidas ao longo de todas as praias do 

município, devem ser realizadas campanhas educativas para a população, informando 

sobre a mobilidade deste ambiente e o risco associado às fortes ondas e às correntes 

de retorno.
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O entendimento sobre a definição de áreas verdes urbanas não é isento de 

debates na comunidade científica. Buscando prezar pela objetividade deste texto 

introdutório, e a título de esclarecimento para aqueles leitores que não são muito 

próximos do tema, optou-se por trazer a perspectiva de Cavalheiro et al. (1999), para 

quem essas áreas se constituem em uma parte dos Sistemas de Espaços Livres de 

Construção que compõem as cidades. Como característica principal apresentam o 

predomínio de vegetação e solo permeável, devendo cumprir com objetivos de ordens 

ecológico-ambiental, estética e de lazer. Enquadram-se nessa categoria espaços como 

parques e demais áreas protegidas, praças, jardins botânicos, zoológicos, cemitérios-

parques, remanescentes localizados em propriedades particulares, dentre outros. 

As áreas verdes proveem serviços ecossistêmicos essenciais para os meios 

urbanos, a exemplo da filtragem do ar, regulação do microclima, controle da erosão, 

proteção dos recursos hídricos, redução de ruídos, regulagem de cheias e da 

manutenção de manifestações culturais e de espaços de recreação. 

Neste contexto, a Câmara Temática Áreas Verdes visa, especificamente,  reunir, 

fomentar e divulgar estudos que discutam as relações entre as áreas verdes urbanas 

e as mudanças climáticas, tanto no que tange à prevenção e mitigação de eventuais 

impactos quanto no que se refere a soluções inovadoras que tornem a cidade do 

Salvador mais resiliente e sustentável.

Esta publicação é um primeiro esforço visando constituir um banco de dados 

que reúna trabalhos que abordem essa temática, difundindo o conhecimento sobre a 

nossa realidade atual e contribuindo para subsidiar as ações futuras de planejamento 

urbano, por parte dos gestores públicos e da iniciativa privada.
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Os três textos selecionados para esta seção, dentre os 23 trabalhos submetidos 

ao Edital, trazem contribuições importantes para uma maior compreensão da realidade 

de Salvador, além de proporem soluções cujas aplicações podem minimizar os efeitos 

adversos do padrão de urbanização existente na cidade sobre o seu microclima e 

sobre a saúde e segurança de seus moradores.

Nesta linha, os trabalhos de Machado, Oliveira e González e de Lordelo et al. 

debruçam-se sobre duas das consequências diretas da supressão de vegetação no 

processo de urbanização: o aumento da ocorrência de alagamentos e de movimentos 

de massa, no primeiro caso, e a formação de ilhas de calor, no segundo.

O esforço realizado pelos autores Machado, Oliveira e González envolveu 

múltiplas fontes de informações, a exemplo de imagens de satélite, dados da Defesa 

Civil e de estudos técnicos de empresas de consultoria na área de engenharia, para 

correlacionar as ocorrências recentes de alagamentos e de deslizamentos com a 

supressão da cobertura vegetal de Salvador. Lançando mão da distribuição do Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), por bairro, calculado pelo PNUD, 

IPEA e FJP, foi possível avançarem em suas conclusões, demonstrando que esses 

episódios estão fortemente concentrados nas áreas mais carentes e vulneráveis da 

cidade, face a lógica de ocupação que norteou o povoamento desses espaços. 

Explorando a função reguladora do microclima exercida pelas áreas verdes, 

o artigo de   autoria de Lordelo et al., objetiva, através da utilização de técnicas de 

sensoriamento remoto, identificar “ilhas de calor” em Salvador e esboçar medidas que 

possam contribuir para a melhoria do conforto térmico e bem-estar da população. Os 

autores demonstram a relação direta que existe entre a extensão da cobertura vegetal 

e a temperatura média de uma determinada área, cujas variações, na cidade, podem 

chegar a 12º C. Tal como o estudo anterior, também demonstram uma forte correlação 

entre as “ilhas de calor” e as zonas de ocupação mais precária, com destaque para as 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), conforme definidas pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU). 

As conclusões dos dois primeiros artigos apontam para a necessidade da 

ampliação do uso de infraestruturas verdes na cidade, notadamente nas áreas mais 

vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e urbanístico, conversando com a 

temática do último trabalho selecionado para essa publicação que versa, exatamente, 

sobre a utilização de plantas como ferramenta de amortecimento dos impactos 

associados às mudanças climáticas em zonas urbanas.
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O estudo realizado por Luz et al. visa, justamente, através da observância de 

critérios técnicos, compilar espécies vegetais que podem ser utilizadas no combate a 

riscos ambientais associados à estabilização de encostas, combate de enchentes e 

controle climático. Adicionalmente, os autores incluíram na pesquisa a preocupação 

com a potencialização do valor cultural das plantas, aspecto que não pode ser ignorado 

em uma cidade como Salvador, realizando um levantamento das etnoespécies 

utilizadas para fins ritualísticos, medicinais e culturais, que já se encontram presentes 

em muitas áreas, notadamente naquelas que abrigam territórios do Candomblé. O 

trabalho teve como lócus o  conjunto proposto de áreas protegidas no entorno da 

Pedra de Xangô, formado por oito bairros densamente habitados e que apresentam 

as características de vulnerabilidade ambiental demonstradas por Machado, Oliveira 

e González e por Lordelo et al.  Por fim, como contribuição extremamente valiosa, é 

apresentada uma lista de espécies que podem ser utilizadas pela gestão pública e 

pela população em seus esforços de ampliação da infraestrutura verde da Cidade, 

categorizadas pelo risco ambiental a que melhor se relacionam. 

Em nome da Câmara Temática de Áreas Verdes, agradeço aos autores que 

submeteram artigos para essa publicação e convido a comunidade acadêmica e técnica 

para que se juntem a nós, nas próximas oportunidades, ampliando o conhecimento 

sobre a realidade soteropolitana e subsidiando cientificamente as ações de natureza 

pública e privada no que diz respeito a uma tema tão vital para Salvador. Boa leitura 

a todos!

Carolina de Andrade Spínola
Coordenadora da Câmara de Áreas Verdes
Universidade Salvador – UNIFACS
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Coordenador Adjunto da Câmara de Áreas Verdes

Universidade Federal da Bahia

REFERÊNCIAS

CAVALHEIRO, F.; NUCCI, J.C; GUZZO, P.; ROCHA, Y.T. Proposição de terminologia 

para o verde urbano. Boletim Informativo da SBAU (Sociedade Brasileira de Arborização 

Urbana), ano VII, n. 3 - Jul/ago/set de 1999, Rio de Janeiro, p. 7. 

ÁREAS VERDES



ÁREAS VERDES
• Infraestrutura ecológica urbana: A 

importância da cobertura vegetal no 
controle de inundações e movimentos de 
massa em Salvador/Bahia, Brasil

• Uso do Sensoriamento Remoto como 
ferramenta para identificação de ilhas de 
calor e aprimoramento de políticas de 
planejamento urbano em Salvador/BA

• Utilização de plantas no combate a riscos 
ambientais no contexto urbano



94

Infraestrutura ecológica urbana: a importância 
da cobertura vegetal no controle de 

alagamentos e movimentos de massa em 
Salvador/Bahia, Brasil1 

Ricardo A. S. Machado
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS)

Anderson G. Oliveira
Universidade Salvador (UNIFACS)

Rubén C. L. Gonzáles
Universidade de Santiago de Compostela

RESUMO

A cidade de Salvador presenciou um rápido crescimento populacional nas últimas cinco décadas, 
passando de pouco mais de 250.000 mil habitantes em 1950 para cerca de 2,9 milhões em 2017, o que foi 
determinante para o estabelecimento de uma série de problemas ambientais relacionados diretamente 
à diminuição da cobertura vegetal. Dentre os mais significativos, destacam-se os movimentos de massa 
e os alagamentos, por colocarem em risco, sucessivamente ao longo dos anos, a vida e o patrimônio de 
milhares de pessoas, principalmente aquelas que se encontram em situação social menos favorecida 
e que ocupam locais que apresentam algum tipo de restrição ambiental. Diante de um quadro de 
vulnerabilidade vigente e do reconhecido papel que as áreas verdes desempenham no tecido urbano, 
este trabalho procurou estabelecer a correlação existente entre a cobertura vegetal remanescente 
e as ocorrências registradas dos movimentos de massa e alagamentos, demonstrando a relação 
desses eventos com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M). Dentre os resultados 
encontrados, pôde-se verificar que os bairros que apresentam os menores IDH-M são também os mais 
vulneráveis, em decorrência da conformação de um grande número de áreas consideradas como de 
risco, onde se concentram a maioria dos eventos pertinentes aos movimentos de massa e alagamentos. 

Palavras-chave: Infraestrutura ecológica, cobertura vegetal, deslizamentos de terra, alagamentos, 
Salvador-Bahia.

ABSTRACT

The city of Salvador has undergone a hasty population growth over the last five decades, from a mere 
250,000inhabitants in 1950 to ca. 2.9 million in 2017. This surge in population has resulted in a series of 
environmentalissues directly connected with the reduction of the vegetation cover. Landslides and floods 

1 Artigo original publicado em Land Use Policy, Volume 89, dezembro 2019.  https://doi.org/10.1016/j.
landusepol.2019.104180
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are among the moststriking of such issues because they have put at risk, successively over the years, 
the lives and assets of hundreds of people, very in particular of those in less privileged circumstances. In 
view of this vulnerability framework and recognising the role that green areas play in the urban fabric, this 
work sought to determine the correlation between remnant vegetation cover and recorded occurrences 
of mass movements and floods. Particular consideration was given to the socioeconomic profile of 
the population segments most affected by these occurrences, assessed in terms of Municipal Human 
Development Index (M-HDI). Among the results found, it was possible to verify that the neighborhoods 
with the lowest HDI-M are also the most vulnerable, due to the conformation of a large number of areas 
considered as risk, where mass movements and flooding are concentrated. 

Keywords: Ecological infrastructure, Vegetation cover, Landslides, Floods, Salvador-Bahia.

INTRODUÇÃO

A realização dos serviços ecossistêmicos ocorre por meio da manutenção 

ou recuperação de infraestruturas ecológicas ou infraestruturas verdes (GREEN 

INFRASTRUCTURE, 2007), ecossistemas que funcionam espontaneamente, 

sendo o equivalente natural das infraestruturas construídas para à manutenção dos 

diversos usos urbanos (como circulação, energia, comunicações, dentre outros), mas 

relacionadas ao uso e consumo de recursos naturais, como água, solo e vegetação, 

que formam em conjunto uma rede de elementos estruturais interligados na paisagem 

(EUROPEAN COMMISSION, 2013).

A manutenção e o uso de infraestruturas ecológicas para a realização dos 

serviços ecossistêmicos têm enfrentado dificuldades, como pode ser visto nos artigos 

de Douglas et al. (2008), Petley (2010), Kervyn et al. (2015), particularmente na 

proteção contra movimentos de massa e alagamentos em áreas urbanas. Esses dois 

eventos estão diretamente associados à perda da cobertura vegetal e à ocupação de 

partes mais vulneráveis do relevo, especificamente em áreas que apresentam altas 

declividades e nas planícies de inundação dos rios. 

Os impactos decorrentes de alagamentos e movimentos de massa atingem 

desproporcionalmente as diferentes classes sociais de uma cidade, estando as classes 

mais baixas menos preparadas para emergências, carecendo de conhecimento, 

conexões sociais e políticas necessárias para acionar os recursos que acelerariam a 

sua recuperação (TAPSELL et al., 2010). Estudos realizados por Walker & Burningham 

(2011), Rasch (2016), Lange et al. (2018) demostraram que desigualdades sociais 

tem uma relação direta com riscos ambientais. 
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Nesses casos, as desigualdades urbanas podem ser reveladas por meio 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), uma adaptação da 

metodologia do IDH Global realizada pelo PNUD Brasil, o Ipea e a Fundação João 

Pinheiro (PNUD-Ipea-FJP, 2014) a partir de informações extraídas dos três últimos 

Censos Demográficos realizados no Brasil.

Nas áreas consideradas ambientalmente vulneráveis ou de risco, as intervenções 

vêm sendo tradicionalmente realizadas por meio da instalação de infraestruturas 

cinza destinadas a contenção de encostas e taludes em sítios geomorfologicamente 

instáveis, com o uso de materiais impermeáveis à base de concreto (ABRAMSON 

et al., 2001) ou com a construção de sistemas artificiais de drenagem para águas 

pluviais (BUTLER & DAVIES, 2000), representando em ambos os casos elevados 

custos para o governo, resultando na redução de investimentos em outras áreas 

críticas como saúde, educação e habitação popular, além de promover a diminuição 

da biodiversidade (PAUCHARD et al. 2006).

Diante desse contexto e partindo do reconhecimento da infraestrutura ecológica 

enquanto alternativa ambientalmente viável para a regulação dos processos de 

ocupação, uso do solo e prevenção contra desastres em áreas de risco e da 

vulnerabilidade ambiental resultante dos processos relacionados a expansão urbana, 

este trabalho teve como objetivo principal estabelecer a correlação espacial entre a 

cobertura vegetal remanescente na cidade de Salvador, a recorrência dos movimentos 

de massa e alagamentos relacionados ao IDH-M, assim como realizar a comparação 

entre os meios tradicionalmente utilizados para a mitigação desses eventos com 

aqueles baseados no uso ou na manutenção da infraestrutura ecológica, destacando 

os custos associados a implantação de cada uma das alternativas avaliadas.

  

MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados da cobertura vegetal do ano de 2017 do município de Salvador 

foram obtidos a partir de ortofotos com resolução espacial de 10 cm. As imagens 

foram reamostradas para 1 metro de resolução para o cálculo do NDVI - Normalized 

Difference Vegetation Index a partir da diferença entre as reflectâncias das bandas do 

infravermelho próximo e vermelho, dividido pela soma das reflectâncias dessas duas 

bandas, conforme Rouse et al. (1973). 
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    (NIR-RED)
    NDVI  = ____________

    (NIR+RED)

Onde:

NIR = banda do Infravermelho próximo

RED = banda do vermelho

Os índices de NDVI variam de -1 a 1. Quanto mais próximo de 1 correspondem as 

áreas de vegetação densa e bem desenvolvida. As áreas de solo exposto apresentam 

valores que se aproximam de 0 e áreas de completa ausência de vegetação (corpos 

d’água, por exemplo) apresentam valores negativos. Para a realização dos cálculos 

foram considerados os valores acima de 0.156 do NDVI.

Posteriormente, foi realizado um processo de generalização para a exclusão 

dos polígonos de vegetação com áreas inferiores a 200 metros quadrados para 

adequação do produto à escala de trabalho e realizado o cálculo da superfície de 

cobertura vegetal do município referente a cada bairro.

Para o cálculo dos movimentos de massa foram utilizados os dados da 

CODESAL (Defesa Civil do Salvador), referentes ao período 2005-2013 processados 

por Santana (2014). Já os pontos de inundação foram resultado dos “Estudos de 

Concepção para Gestão das Águas Pluviais de Salvador” realizado pela empresa RK 

Engenharia e Consultoria Ltda, compreendendo o mesmo período. 

Em ambos os casos, as ocorrências foram registradas de forma pontual e 

georreferenciada, sendo associado para cada ponto o valor do IDH-M correspondente 

ao bairro de origem conforme dados do PNUD-Ipea-FJP (2014). Esses dados foram 

agrupados em função de cinco classes estabelecidas para o IDH (Figura 1). Estudos 

anteriores mostraram que as diferenças na vulnerabilidade ambiental de um município 

refletem diretamente as condições socioeconômicas de sua população (LICCO, 2013; 

FREIRE et. al., 2014, PEREZ et al., 2014).

Figura 1. Classes do IDH-M

Fonte: Elaboração própria com base em PNUD-Ipea-FJP (2014)

0,5 0,6 0,7 0,8 10

Very low Low Medium High Very highM-HDI
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A etapa seguinte consistiu no cálculo da densidade de ocorrências pelo 

estimador Kernel (MORA-GARCÍA et al, 2015), que estabelece uma superfície de 

influência ao redor de cada ponto amostrado, atribuindo o valor de 1 para a posição 

do ponto, à 0, na fronteira com o ponto vizinho. O valor de cada célula no mapa de 

saída corresponde a soma de todos os valores Kernel sobrepostos, divididos pela área 

de cada raio de pesquisa (SILVERMAN,1986), conforme a Figura 2. Foram gerados 

dois mapas de calor evidenciando as áreas mais propensas aos alagamentos e aos 

movimentos de massa.

Figura 2. Modelo conceitual do estimador Kernel

Fonte: Elaboração própria

Posteriormente foram estabelecidas as relações desses dois eventos com 

a cobertura vegetal pelo método Raster Overlay (RAGHUVANSHI et al., 2015), 

considerando o valor numérico 2 para a vegetação e 1 para o ponto de registro de 

cada ocorrência, combinando matematicamente as camadas do mapeamento a fim 

de atribuir um novo valor para cada célula na camada de saída, evidenciando assim a 

correlação espacial entre essas três variáveis.

Por fim, foram calculados os índices de áreas verdes, deslizamentos e 

alagamentos por bairros (Figura 3). O primeiro representa a relação entre a cobertura 

vegetal existente e a área total do bairro, variando entre 0 e 1, onde 0 é a ausência 

total de vegetação e 1 a máxima cobertura possível. A vegetação tem um importante 

papel na gestão das águas pluviais, permitindo um escoamento superficial mais lento 

e uma melhor infiltração da água das chuvas, reduzindo os riscos de inundação. O 
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sistema radicular das plantas também cria uma estrutura protetora no solo contra os 

processos erosivos (HAMEL et al., 2013; FAWAZ et al., 2017).

O segundo índice representa o número de ocorrências registradas por hectare/

bairro. Bairros com maior cobertura vegetal proporcional à sua área deveriam natural-

mente apresentar um menor risco à alagamentos e movimentos de massa (ELMQVIST 

et al., 2015). Entretanto, o padrão de ocupação e uso do solo associado as caracterís-

ticas do relevo podem influenciar negativamente nesse resultado (VIEIRA et al., 2005).

Figura 3. Índices de áreas verdes (a), deslizamentos e alagamentos (b)

(a)                                                                        (b)

Fonte: Elaboração própria

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Somente 46,7% do território continental de Salvador oferece condições ótimas 

ou favoráveis à ocupação urbana em consequência das características do seu relevo, 

dominado por áreas com altas declividades ou significativamente planas (Quadro 1) 

que exigem a conservação de seus atributos naturais, especialmente a preservação da 

cobertura vegetal para a contenção de encostas e drenagem adequada das planícies 

de inundação dos rios, a fim de propiciar condições seguras de habitação e a redução 

das áreas de risco, especialmente no período de chuvas.  

Quadro 1. Implicações da declividade para a ocupação urbana

Classe Percentual 
Declive (%) Descrição Percentual em 

Salvador (%)

I 3 a 15 Ótimo para ocupação urbana e edificações de habitação 
convencionais 25,0

II 15 a 30 Embora não sejam áreas totalmente desfavoráveis à ocupação 
urbana, poderá exigir a adoção de soluções técnicas 21,7

III Acima de 30

Aptidão insatisfatória ao uso residencial, sendo proibido o 
parcelamento do solo de acordo com Lei Federal 6766/79, salvo 
se atendidas exigências especiais quanto à preservação do 
meio físico.

20,1

IV 0 a 3 Áreas susceptíveis a inundação 33,2

Fonte: Elaboração própria com base em curvas de nível da CONDER, 1992. 
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Entretanto, entre os anos de 2009 e 2017 a cidade perdeu o equivalente a 1.152 

campos de futebol em termos de cobertura vegetal. Nos dados divulgados por Oliveira 

et al. (2013) Salvador contava com 7.152 hectares, evoluindo negativamente para 

6.334 hectares em 2017. Isso representou uma perda de 818,3 hectares (11,44%) 

em apenas oito anos. Em áreas susceptíveis a inundação a perda no período foi de 

3,93% (72,23 hectares). Em áreas com declividade superior a 30% esse número foi 

mais expressivo, de 14,3% (283 hectares). 

A diminuição da cobertura vegetal nessas áreas pode provocar o aumento do 

número de áreas de risco quando o padrão construtivo das edificações não estiver de 

acordo com as características do sítio, algo muito comum nos bairros de baixa renda 

que apresentam também baixos índices de desenvolvimento humano.

De acordo com os dados oficiais, entre os anos de 2005 e 2013 ocorreram 

8.678 movimentos de massa em Salvador (CODESAL, 2015), com altas taxas de 

recorrência entre os eventos registrados. Apenas 198 deles aconteceram em locais 

com cobertura vegetal adequada. Em termos percentuais, 97,7% ocorreram em 

vertentes onde a vegetação original foi completamente suprimida ou substituída por 

espécies incompatíveis com altas declividades. 68,5% dos movimentos de massa 

ocorreram nos bairros com IDH-M muito baixo ou baixo e apenas 12,5% nos bairros 

com IDH-M alto ou muito alto (Figura 4).

Figura 4. Distribuição dos movimentos de massa por IDH-M em Salvador

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CODESAL (2005-2013) e PNUD/IPEA/FJP (2014)
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Os problemas relacionados à ocupação e ao uso do solo não estão restritos 

às encostas. As áreas mais baixas da cidade (33,2% do território municipal) sofrem 

todos os anos com alagamentos de diferentes magnitudes, resultado da ocupação 

dos fundos dos vales e dos leitos de inundação dos rios. Ao todo, 2.386 alagamentos 

aconteceram entre os anos de 2005 e 2013 (RK Engenharia, 2015), 96,3% em locais 

sem cobertura vegetal. 

Somente 89 casos ocorreram onde havia cobertura vegetal adequada e as 

condições de ocupação eram em geral satisfatórias. Similar aos movimentos de 

massa, as áreas mais sujeitas aos alagamentos estão diretamente relacionadas ao 

nível do IDH-M. 62,4% dos registros ocorreram nos bairros com IDH-M muito baixo ou 

baixo. Entretanto, 24% atingiram bairros com IDH-M alto ou muito alto, quase o dobro 

do percentual registrado para os movimentos de massa (Figura 5).

Figura 5. Distribuição dos alagamentos por IDH-M em Salvador

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RK Engenharia (2015) e PNUD/IPEA/FJP (2014)

O número de ocorrências e sua intensidade são menores ou inexistentes na 

parte norte do município (Figura 6) onde estão localizados os maiores remanescentes 

florestais e a densidade populacional é menor. 

 Contudo, essas áreas também apresentam elevadas declividades, muitas 

planícies de inundação e estão sujeitas a expansão urbana nos próximos anos, o 

que vai requerer do governo municipal uma atenção especial para o processo de 

ocupação dessas áreas.
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Figura 6. Intensidade dos movimentos de massa e alagamentos em Salvador

Fonte: Elaboração própria

Observando os cinco bairros com maior número de registros por tipo de ocorrência 

entre 2005 e 2013, pode-se perceber que na maioria deles houve perda de cobertura 

vegetal no período, tendo esses bairros IDH-M muito baixo ou baixo. Bairros vulneráveis, 

mas com IDH-M alto ou muito alto mantiveram a cobertura vegetal estável (Tabela 1).  

Tabela 1. Bairros com a maior número de ocorrências de deslizamentos e 

alagamentos entre 2005 e 2013 e a perda de cobertura vegetal entre 2009 e 2017

Bairro Deslizamentos
Redução 
cobertura 

vegetal (%)
IDH Bairro Inundações

Redução 
cobertura 
vegetal %

IDH

São Marcos 382 -28,65 Baixo Imbuí 411 0,00 Muito alto

Alto da 
Teresinha

311 -28,10 Baixo
Alto do 

Coqueirinho
158 -13,11 Baixo

Castelo 
Branco

269 -27,30 Baixo São Marcos 111 -28,65 Baixo

Brotas 268 0,00 Alto Canabrava 111 -29,41 Muito baixo

Plataforma 240 -24,73 Baixo Itapuã 97 -19,35 Alto

Fonte: Elaboração própria
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Como mitigação aos movimentos de massa, os governos estadual e municipal 

têm utilizado contenções em concreto ou do tipo geomanta, uma composição a base 

de PVC (policloreto de vinil) e fibras de poliéster para estabilizar as encostas e taludes 

(Figuras 7 e 8), ao invés de investir no controle da ocupação e uso do solo, em projetos 

de reflorestamento e na recuperação ambiental dessas áreas. 

Figuras 7 e 8. Instalação de contenção em concreto (a) e em geomanta (b) na 

periferia da cidade

 

    

Fonte: Acervo dos autores, 2017

Considerando exclusivamente o fator econômico, nenhuma dessas duas opções 

pode ser comparada com a utilização do reflorestamento enquanto infraestrutura 

ecológica destinada à contenção de encostas e taludes (Tabela 2), existindo ainda 

outros argumentos que reforçam essa escolha.

 

Tabela 2. Opções técnicas para a contenção de encostas

Tipo
Custo máximo de 

instalação por m etro 
quadrado em US$

Custo de instalação por 
metro quadrado estimado 
no período de 100 anos 

em US$

Ciclo de vida

Contenção em concreto 394 394 100 anos

Geomanta’ 51,5 1.030,00 (*) Média de 5 anos

Reflorestamento 1,51 1,51 Indefinido

(*) sem considerar eventuais variações de Mercado, para mais ou para menos
Fonte: Elaborado pelos autores conforme pesquisa de Mercado na cidade de Salvador, em maio de 2017

Dentre os principais motivos em favor da utilização de infraestruturas ecológicas 

estão a sua composição estética relacionada à paisagem e o seu papel como habitats 

a b
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ou corredores de dispersão para fauna e flora. São também responsáveis pela 

manutenção de microclimas e pela qualidade e quantidade da água nos rios e demais 

corpos hídricos (ELMQVIST et al., 2015).

Semelhante ao que ocorre com as obras para a contenção de encostas e 

taludes, as estruturas de macro e micro drenagem de águas pluviais apresentam 

valores superiores a US$ 100,00 por metro cúbico drenado, valor que faz intervenções 

desse tipo facilmente ultrapassarem os milhares de dólares, sendo mais racional, por 

tanto, a opção pela manutenção dos sistemas naturais.

5. CONCLUSÃO

O crescente protagonismo do capital imobiliário e a coalizão deste com as 

empresas responsáveis pela introdução e operação das infraestruturas locais invadiu 

o campo político reduzindo a administração municipal a um mero agente mediador dos 

interesses corporativos (CARVALHO & CORSO-PEREIRA, 2013; SAMPAIO, 2011). 

Desse modo, o nível de renda determinou as ações executadas pela administração 

pública em Salvador.

 Nos bairros de alta renda foram realizadas ações preventivas com relação à 

ocupação e uso do solo (conservando em muitos casos a cobertura vegetal) a fim de 

promover a valorização desses espaços, diferentemente do que ocorreu nos bairros 

pobres, onde predominaram ações emergenciais ou mitigatórias, muitas vezes após 

algum evento extremo ou trágico. 

Os resultados alcançados nesta pesquisa evidenciaram duas questões: Não é 

suficiente um bairro possuir uma boa cobertura vegetal proporcional à área construída. 

Essa cobertura precisa estar em locais estratégicos para que cumpra a função de 

infraestrutura ecológica (DAI & LEE, 2002), o que faz do controle da ocupação e uso 

do solo um ponto essencial para uma maior resiliência urbana. A segunda questão se 

refere à utilização de estruturas impermeáveis e de drenagem pluvial, que propiciam 

aos bairros teoricamente mais vulneráveis apresentarem índices mais baixos de 

ocorrências, mesmo sem possuir cobertura vegetal, ou contando com superfícies 

menores recobertas por vegetação. Essas estruturas, entretanto, são muito mais 

caras e devem ser evitadas em virtude do delicado contexto urbano, onde faltam 

recursos financeiros para uma série de outras ações.
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Um outro dado a se destacar é a confirmação positiva entre o número de 

ocorrências registradas de movimentos de massa e alagamentos com o nível do IDH-M 

dos bairros. A ocupação de áreas impróprias associada a condições socioeconômicas 

desfavoráveis se constitui no principal elemento de formação das áreas de risco, 

consequência das circunstâncias de habitação e da infraestrutura de entorno. Estas 

são situações historicamente não resolvidas que cresceram em abrangência e 

magnitude, associadas ao baixo padrão de renda da população, que exerce influência 

negativa sobre outros aspectos como educação e longevidade.
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RESUMO

A cidade de Salvador em sua história recente enfrentou um acelerado crescimento populacional que 
proporcionou a ocupação dos espaços com moradias de forma complexa e desordenada. Como 
resultado, uma série de consequências surgiram a partir da alteração do uso do solo, dentre elas a 
alteração do microclima local e formação de ilhas de calor. Frente as características da cidade, este 
trabalho buscou investigar a temperatura terrestre de Salvador através de ferramentas de sensoriamento 
remoto, correlacionando-as com informações urbanísticas e ambientais espacializadas, para que assim 
fossem discutidas propostas para melhoria da qualidade de vida da população e áreas prioritárias para 
ações de combate às ilhas de calor.

Palavras-chave: “microclima urbano”, “ilhas de calor” e “conforto humano”
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ABSTRACT

The city of Salvador in its recent history has faced rapid population growth that promoted occupation 
through housing in a complex and disordered manner. As a result, a number of consequences emerged 
from land use change, including local microclimate change and urban heat island formation. Considering 
the characteristics of the city, this work aimed to investigate the earth’s temperature of Salvador through 
remote sensing tools, correlating with spatialized urban and environmental information, so that proposals 
for improving the population’s life quality and priority areas for urban island heat combat actions were 
discussed.

Keywords: “Urban microclimate”, “Urban heat island”, “human comfort”. 

INTRODUÇÃO

O crescimento populacional urbano evidenciado no Brasil desde a década de 

60, quando a população urbana superou a rural e que hoje representa mais de 85% 

do total, favoreceu o espaço geográfico brasileiro convergir para duas realidades 

singulares. A primeira corresponde a de grandes metrópoles, caracterizadas pelo 

crescimento urbano desordenado, grande adensamento populacional, periferização 

e degradação socioambiental. A segunda refere-se aos municípios do interior, que 

apesar de estarem distantes das grandes metrópoles apresentam características 

similares no que tange à ausência de infraestrutura ao crescimento demográfico em 

áreas de ocupação irregular, além da falta de acesso a serviços essenciais (DEAK e 

SCHIFFER, 1999 apud HUFFNER e OLIVEIRA, 2017). 

A cidade de Salvador é um exemplo de metrópole cujo crescimento populacional 

e a ocupação dos espaços com moradias se deu de forma complexa e desordenada 

por uma série de fatores históricos, socioculturais e econômicos, e que hoje apresenta 

um contingente de 2,8 milhões de habitantes (IBGE, 2019). 

A alteração do uso do solo, caracterizada pela mudança dos elementos que 

constituem a superfície - concreto, asfalto, solo exposto e outras infraestruturas urbanas 

-  em detrimento à vegetação presente antes da ocupação, aumenta a radiação térmica 

da região impactada. Estas alterações no padrão térmico de uma região surgem pela 

interação da radiação eletromagnética vindas do sol com os materiais que constituem a 

superfície terrestre com diferentes características de reflexão e absorção da radiação. 

A radiação solar possui cerca de 52% do espectro na faixa do infravermelho, 

sendo esta responsável pela sensação de calor (ALMEIDA, 2016). Alterações no uso 
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do solo podem promover o surgimento de Ilhas de Calor, que consistem em núcleos 

de calor onde são observadas temperaturas mais altas quando comparadas com 

áreas rurais ou áreas vegetadas que estão no entorno. Por sua vez, áreas verdes 

são reguladoras do microclima urbano, amenizam a temperatura e proporcionam um 

maior bem-estar (FIALHO, 2012).

Um aspecto importante para análise das alterações da radiação térmica 

percebida é a insolação, já que o sol é a energia motriz para o aquecimento das 

superfícies. A mensuração da insolação consiste no registro do período de irradiância 

direta do sol no heliógrafo, contabilizando o tempo de insolação diária (ALMEIDA, 

2016). 

Em Salvador, as informações de insolação num período de 6 décadas são 

reproduzidas por meio de normais climáticas produzidas pelo Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET) com base na Estação Meteorológica de Ondina em Salvador/

BA (Estação 83229) (Figura 1).

Figura 1. Gráfico comparativo entre normais climáticas de insolação total na Estação 

Meteorológica de Ondina/Salvador/BA

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2019)

A partir da análise das normais climáticas dos dois períodos apresentados na 

Figura 1, nota-se que a normal climática mais recente apresenta valores médios de 
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insolação menores o que corresponde a um fator para a redução da temperatura 

terrestre. No entanto, apesar desta redução, Salvador passou por um grande processo 

de urbanização neste período, estendendo-se até os dias atuais, fato que impediu que 

a redução visualizada na normal climática fosse percebida pela população no que se 

refere ao conforto térmico.

Salvador apresenta tipologia climática tropical chuvosa de floresta sem estação 

seca (tipo climático Af); pluviosidade média mensal superior a 60mm e anual superior 

a 1500mm; temperatura do mês mais frio acima de 18ºC e; verões longos e quentes 

com temperatura média do mês mais quente superior a 22ºC (SEI, 2014). Não 

obstante, além de elevadas temperaturas, os munícipes têm uma sensação de calor 

mais acentuada por conta das altas taxas de umidade relativa do ar.

A Cidade está inserida no bioma da mata atlântica, apresentando resquícios 

de Floresta Ombrófila Densa e ecossistemas associados (restinga e manguezais). 

Muitos destes resquícios florestais e ambientes naturais são legalmente protegidos 

através de unidades de conservação. Entre as principais unidades de conservação 

estão o Parque Metropolitano de Pituaçu, a Área de Proteção Ambiental Bacia do 

Cobre/São Bartolomeu, o Parque Natural das Dunas, a Área de Proteção Ambiental 

Joanes/Ipitanga, entre outros. Destaca-se, também os remanescentes de floresta no 

19º Batalhão de Caçadores (19 BC), e representativos espaços arborizados como o 

Jardim Zoológico de Salvador, o Vale Encantado, o Parque do Vale da Mata Escura 

e o Parque Joventino Silva. Muitos destes espaços verdes pertencem ao Sistema 

de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM) instituído pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU de Salvador).

Contudo, o município de Salvador, ao longo da sua história recente, enfrentou 

um crescimento demográfico rápido e, consequentemente, uma urbanização 

acelerada com algumas áreas sendo ocupadas desordenadamente, incluindo zonas 

de inundação, manguezais e encostas. Muitas dessas áreas receberam infraestrutura 

de bairro com arruamentos, estruturas de saneamento e energia elétrica, embora as 

habitações tenham sido construídas de forma precária e os loteamentos estabelecidos 

em descumprimento às leis de uso e ordenamento do solo. Por estas razões, em 

geral, não são observados espaços naturais e áreas verdes que venham a reduzir o 

impacto das ilhas de calor nestes bairros.
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OBJETIVO

O objetivo geral deste trabalho é de identificar ilhas de calor na cidade de 

Salvador, propondo medidas para melhoria do conforto térmico e bem-estar da 

população mediante análise de mapa da temperatura terrestre calculada a partir da 

banda termal do satélite Landsat-8.

MÉTODO

Inicialmente, foi realizado o levantamento bibliográfico para a coleta de 

informações técnicas no âmbito da climatologia urbana e legislações com a temática 

uso e ocupação do solo de Salvador. Assim, pôde-se avaliar os caminhos metodológicos 

para o cálculo da temperatura terrestre e discussão acerca da situação problema.

Escolheu-se então buscar imagens do satélite Landsat-8 na plataforma do 

Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O Landsat-8 é um satélite americano 

que entrou em operação em 2013, em uma órbita circular em altitude de 705 km da 

superfície da Terra, equipado com dois sensores: o Operational Land Imager (OLI) – 

consistindo na operação de nove bandas espectrais para coleta de dados na faixa do 

visível, infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas; e o Thermal Infrared 

Sensor (TIRS) – para a captação de dados na faixa do infravermelho termal (Embrapa, 

2019).

Ao longo do processo de busca dos produtos gerados pelo satélite Landsat-8 

para a orbita 215 e ponto 69 que compreende o município de Salvador, foram 

pesquisadas imagens onde não fossem detectadas nuvens, já que estas geram 

sombras que impedem uma análise criteriosa. Como resultado, foi encontrada uma 

imagem do dia 13 de setembro de 2016 que possibilitou a execução dos cálculos de 

temperatura terrestre e análises diversas.

Assim, foi iniciada a etapa de geoprocessamento utilizando o software Qgis 

versão 3.4 Madeira, realizando o tratamento das imagens do sensor (TIRS) sobretudo 

da Banda 10 com resolução espectral de 10,30 µm – 11,30 µm e resolução espacial 

de 30 metros. Foi aplicada à imagem a reprojeção do sistema de referências para 

o datum Sirgas 2000 zona 24L e recortada para se trabalhar somente na extensão 

territorial da cidade em sua área continental.
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Após o pré-tratamento da imagem infravermelha termal, foi utilizada a ferramenta 

calculadora raster para mensurar a radiância espectral, de acordo com metodologia 

indicada pela USGS. Para isso foi aplicada a seguinte fórmula:

Lλ = ML * Qcal + AL    (1)

Onde:

Ll= Radiância espectral (W/m².srad.µm)

ML = Fator multiplicativo de redimensionamento da banda (3.3420E-04)

Qcal = Valor quantizado e calibrado do pixel em nível de cinza (DN) (Imagem Banda 10)

AL = fator aditivo de redimensionamento da banda (0.1000)

Após o cálculo da radiância espectral, esta variável foi aplicada na fórmula de 

temperatura de brilho que posteriormente foi subtraído por 273,15 para transformar o 

resultado da escala Kelvin para Celsius.

                   
K2    T = ___________  – 273,15   (2)

  (lnl (  K1  +1)

              
Lλ

Onde:

T = Temperatura efetiva em Celsius (°C)

K2 = Constante de calibração 2 = 1.321.08

K1 = Constante de calibração 1 = 774.89

Ll = Radiância espectral (W/m².srad.µm)

Por fim, após realização dos cálculos, a imagem foi renderizada utilizando uma 

paleta de cores em gradiente para facilitar as análise e cruzamento com outros mapas 

e informações geográficas.

Para validação dos resultados observados no mapa, foram (comparados) dados 

da estação Estação Meteorológica de Ondina para o dia 13/9/2016, localizada nas 

coordenadas UTM Sirgas 2000-24L X=554.159 e Y=8.561.496 (MC1 = -39°). Neste 

dia não houve precipitação e a velocidade do vento foi baixa com média de 0,8 m/s. A 

1 MC = Meridiano Central
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umidade relativa do ar média era de 79,75%, a temperatura do ar mínima detectada 

foi de 21,3 °C para uma máxima de 28° C, estabelecendo uma média de 24,7° C.

Como resultado, a temperatura na estação meteorológica de Ondina no mapa 

de temperatura correspondeu a 25,5°C, ou seja, dentro da faixa de temperatura 

mínima e máxima observada na estação meteorológica e diferindo em apenas 0,8 °C 

da temperatura média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O principal produto e objeto para as discussões deste artigo é o mapa com 

a temperatura terrestre de Salvador, que revelou uma grande variação na radiação 

térmica no território, podendo ser observadas temperaturas menores que 25° C em 

áreas com maciços florestais e superiores a 37° C em regiões amplamente adensadas 

e em grandes estacionamentos, conforme Figura 2.

Figura 2. Mapa de temperatura terrestre de Salvador

Fonte: Desenvolvido pelos autores
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A partir da análise do mapa de temperatura terrestre, pode-se observar 

a coloração amarela na maior parte do território, indicando que nestas áreas a 

temperatura no momento da passagem do Landsat-8 do dia 13/09/2016 estava entre 

30°C e 32°C. As áreas em tons de azul são as que apresentam temperatura mais 

amena, onde a temperatura variou entre 24,5°C e 26°C, influenciadas diretamente 

pelos resquícios de vegetação da cidade, podendo ser facilmente identificadas as 

unidades de conservação e parques municipais. A coloração mais próxima ao verde 

são regiões que possuem certa arborização em ruas ou sofrem influência de imóveis 

que não utilizam em toda a sua área concreto e asfalto, contemplando áreas verdes, 

como universidades, jardim zoológico, áreas militares e condomínios residenciais. 

Essas regiões apresentam temperaturas que variam entre 27° C e 29°C. Por fim, 

as áreas com tons laranja e vermelho são as áreas com temperatura terrestre mais 

elevadas, com temperaturas superiores aos 32°C podendo ultrapassar os 35° C, onde 

a existência de árvores é quase nula e são raras as áreas verdes.

São identificados no mapa da Figura 2 dois hot spots (pontos quentes, em 

tradução livre), onde a temperatura terrestre ultrapassou os 35°C chegando a 

temperaturas superiores aos 37°C. Estes hot spots possuem uma área reduzida e 

estão localizados em uma região com perfil industrial, dispondo de galpões, centros 

de distribuição, estacionamentos e pátios.

 Quando confrontados os hot spots com as imagens de satélite, observa-se que 

estes locais são estacionamentos, sendo que no entorno destes empreendimentos 

podem ser identificados aglomerados populacionais.

Araújo e Rangel (2012) citam que, em escala local, as alterações climáticas 

manifestam-se principalmente em alterações na temperatura e umidade, direção e 

intensidade dos ventos, na qualidade do ar e nos níveis de conforto térmico. Estas 

alterações impactam diretamente a qualidade de vida, pois possuem potencial para 

promover, por exemplo, a disseminação de vetores de doenças, impactos provocados 

por chuvas intensas e os efeitos indesejáveis provocados pelas ilhas de calor. Neste 

sentido, nos últimos anos, o clima urbano tem sido alvo de preocupação e estudos 

para cientistas em todas as partes do mundo, pois crescimento das grandes cidades 

se dá através de aglomerados urbanos, muitas vezes sem qualquer ordenamento 

(ALCOFORADO e ANDRADE, 2007).
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Estudos realizados por Baptista (2002), Bias et al. (2003) e Lombardo (2005), 

evidenciaram que o crescimento desordenado de áreas urbanas pode afetar o 

microclima local, sobretudo no que se refere ao aumento da temperatura. Em 

complemento, Lombardo (2005) corrobora com a assertiva de que metrópoles sem 

planejamento adequado para o uso do solo e a ausência de parâmetros adequados 

de verticalização e ocupação, associados à falta de recursos técnicos, podem colocar 

em risco a qualidade de vida dos seus habitantes. 

Com base no diagrama de nível de conforto humano que relaciona a temperatura 

do ar e umidade relativa disponibilizado pelo INMET (Figura 3), a condição ótima (de 

total conforto), corresponde a faixa de temperatura de 20° a 30° e umidade relativa 

do ar entre 30% e 80%. Para valores de umidade relativa do ar dentro dos limites 

recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), isto é, mínimo de 30% e 

superior a 60%, o conforto humano fica condicionado a incidência de ventos, quando 

a temperatura é superior a 30°C. Por outro lado, para temperaturas inferiores a 20°C, 

o conforto humano fica restrito a radiação solar.

Figura 3. Diagrama do conforto humano

Fonte: Inmet, 2019
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Perante o diagrama de conforto humano, correlacionando os fatores de 

temperatura verificados no mapa de radiação térmica e umidade relativa do ar média 

de 79,75% (dado disponibilizado pela estação meteorológica de Ondina) para o dia 

13 de setembro de 2016, verifica-se que para haver conforto humano em regiões com 

temperatura superior  27°C, o vento é um agente preponderante para o arrefecimento 

da região e proporciona maior conforto térmico. Mediante ao mesmo dado de umidade 

relativa do ar, algumas regiões de Salvador que atingiram temperatura superior aos 

32° C, são classificadas como áreas muito quentes, conforme Figura 3.

 Para um melhor entendimento dos resultados apresentados no mapa da 

temperatura de Salvador (Figura 2) e das dinâmicas do espaço geográfico, foi realizada 

a sobreposição deste mapa com as Zonas de Usos da Lei do Ordenamento de Uso 

e da Ocupação do Solo (LOUOS), utilizando técnicas de geoprocessamento. Assim, 

identificou-se a correlação entre as áreas mais quentes e as Zonas Especiais de Interesse 

Social (ZEIS). As ZEIS são porções do território destinadas à regularização fundiária – 

urbanística e jurídico-legal – e à produção, manutenção ou qualificação da Habitação de 

Interesse Social e da Habitação de Mercado Popular, e se classificam em 5 categorias.

 Em seguida foi realizada mais uma sobreposição com o mapa de Zonas 

Especiais de Interesse Social do PDDU de Salvador (Figura 4), onde foi verificada maior 

correlação das áreas com temperaturas mais altas com a ZEIS-1 (que correspondem a 

assentamentos precários – favelas, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais 

irregulares – habitados predominantemente por população de baixa renda e situados 

em terrenos de propriedade pública ou privada).

Como descrito no PDDU, a ZEIS-1 é habitada predominantemente por uma 

população de baixa renda, que possui menos recursos para o enfrentamento de 

ondas de calor, ou orientação técnica para projetos de arquitetura e engenharia que 

viabilizem a construção de moradia com maior conforto térmico. Este fato influencia 

diretamente a saúde humana, principalmente as das pessoas mais idosas, também 

afetando as atividades econômicas e produtividade dos trabalhadores.

Dentre as diversas áreas que foram classificadas como ZEIS-1, destacam-se os 

bairros da Península de Itapagipe e do seu entorno (ver Figura 5), por possuir uma das 

maiores densidades demográficas da cidade, onde detectou-se em diversas localidades 

temperaturas superiores a 32° C, compreendendo uma área de aproximadamente 

12,487 Km², representando cerca de 4% do território continental de Salvador.
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Figura 4. Mapa de correlação entre a temperatura terrestre e ZEIS

Fonte: Desenvolvido pelos autores

Figura 5. Bairros abrangidos com a maior ilha de calor da cidade de Salvador

Fonte: Desenvolvido pelos autores
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No total, são 29 bairros abrangidos por essa grande ilha de calor, onde as 

temperaturas no dia 13/09/2016 foram consideradas “muito quentes” conforme 

diagrama de conforto humano (Figura 3).  

Frente ao crescimento demográfico da cidade, associado diretamente à 

profundas alterações do uso do solo, a formação de ilhas de calor pode torna-se 

um desafio tanto para o desenvolvimento e planejamento urbano quanto interferir 

diretamente na qualidade de vida da população. 

Neste contexto, dentre as propostas e premissas estabelecidas no PDDU de 

Salvador, destaca-se o capítulo que trata do atendimento às necessidades habitacionais 

no município, em especial às seções que preveem a participação do poder público na 

melhoria das condições de habitabilidade de moradias e na regularização fundiária 

das Zonas Especiais de Interesse Social (Salvador, 2016). 

O PDDU de Salvador cita que “os programas de assistência técnica serão voltados 

à elaboração e implantação de projetos de ampliação, reforma, melhoria da qualidade 

e das condições de salubridade da habitação, com a participação do interessado. 

Além disso, complementa que “visando à melhoria das condições de habitabilidade, o 

Poder Público Municipal promoverá gestões junto aos agentes financeiros, para que, 

em conjunto com o Município, possam ser ampliadas as possibilidades de acesso ao 

crédito destinado à melhoria e ampliação da moradia”.

Sendo assim, pode-se interpretar que os altos níveis de desconforto térmico 

identificados nas ZEIS-1 podem ser considerados  fatores que demandem intervenções 

para a referida melhoria da qualidade e das condições de salubridade das habitações, 

incluindo acesso ao crédito e à assistência técnica especializada para implementação 

de medidas mitigatórias contra os efeitos das ilhas de calor, como a implantação de 

telhados verdes e o acesso a outras inovações tecnológicas de materiais e de sistemas 

construtivos que permitam adequar as moradias às exigências mínimas relacionadas 

ao conforto térmico do ser humano. 

Em complemento, a seção do PDDU que trata da regularização fundiária das 

ZEIS cita em seu artigo 77 que tal regularização deve inserir-se nas estratégias 

socioeconômicas e político-institucionais do município, assim como disciplina 

em seus artigos 78, 79 e 80 este processo. Uma das exigências abordadas para 

regularização fundiária das ZEIS, incluindo a ZEIS-1, é que seja elaborado um Plano 

de Regularização Fundiária, no qual um dos elementos que o compõe é um Plano de 
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Massas da Urbanização – que por sua vez deve conter, dentre outras características, o 

diagnóstico da área, incluindo delimitação da ZEIS ou conjunto de ZEIS e os aspectos 

urbanístico-ambientais, socioeconômicos e fundiários. 

Com base nisto, a ferramenta de análise de mapas de temperatura e uso do 

solo utilizada neste estudo pode servir como um dos parâmetros a serem adotados 

para a caracterização urbanística-ambiental das ZEIS, e que deste modo, sejam 

levados em consideração os níveis de calor e conforto térmico da população residente 

nestas áreas como indicadores importantes nas tomadas de decisão e intervenções 

prioritárias para melhoria da qualidade de vida da população.

CONCLUSÃO

A partir da análise conjunta dos dados levantados, foi possível concluir que 

as análises de sensoriamento remoto podem ser utilizadas para determinação da 

radiação termal no espaço urbano e pode servir como ferramenta para nortear ações 

de planejamento urbano e requalificação urbanística, assim como indicar áreas 

prioritárias para intervenção no combate às ilhas de calor e consequentemente à 

melhoria do conforto térmico para a população.

Foi possível concluir também que as Zonas Especiais de Interesse Social na 

cidade de Salvador são aquelas mais afetadas pelo desconforto térmico, muitas vezes 

inseridas em Ilhas de Calor, fruto do crescimento desordenado e a falta de planejamento 

urbanístico, intensificado pelas condições socioeconômicas das comunidades que 

habitam tais zonas (famílias de baixa renda, muitas vezes com baixa escolaridade, 

que não tem acesso à técnicas e materiais construtivos que absorvam menos calor). 

Recomenda-se, por conseguinte, que as ferramentas de avaliação utilizadas 

neste estudo venham a compor a gama de critérios utilizados para identificar as 

condições de salubridade de habitações inseridas em grupos vulneráveis e passíveis 

à intervenções urbanísticas do poder público, assim como venham a fomentar políticas 

de combate ao desconforto térmico a partir de iniciativas que contemplem tanto a 

regularização fundiária das moradias quanto à adequação das mesmas para melhoria 

da qualidade de vida. 

Desta forma, indica-se o desenvolvimento de programas públicos específicos 

de arborização associados à infraestrutura urbana; o fomento à substituição de 
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materiais de cobertura dos imóveis e/ou instalação de telhados verdes através de 

financiamento com baixa taxa de juros ou programas de requalificação de moradias 

com devido acompanhamento técnico. Para além disso, no âmbito do licenciamento 

ambiental, recomenda-se que o órgão licenciador deva sugerir ao empreendedor 

o uso de materiais que garantam menor radiação térmica, bem como estabeleça 

parâmetros para uso e ocupação do solo conforme a legislação vigente, considerando 

o microclima local.
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RESUMO

O objetivo deste estudo foi compilar um modelo de planejamento envolvendo critérios, procedimentos 
e espécies de plantas, de modo a subsidiar sua utilização para o combate a riscos ambientais no 
contexto urbano, abrangendo, especificamente, os tópicos de (i) estabilização de encostas, (ii) combate 
a enchentes, (iii) controle climático e (iv) potencialização de valores culturais. A área de estudo foi o 
município de Salvador, Estado da Bahia, especificamente o conjunto proposto de áreas protegidas no 
entorno da Pedra de Xangô, formado por oito bairros densamente habitados. A utilização de plantas, 
ou “solução verde”, foi abordada para cada cenário gerado e seus riscos associados (deslizamentos, 
enchentes, ilhas de calor e perda de valor cultural). Os critérios de seleção, bem como o levantamento 
das espécies foram obtidos a partir de consulta a literatura específica (artigos científicos e manuais 
técnicos de arborização urbana), como também a especialistas das áreas de urbanismo e defesa civil. 
Entre os resultados alcançados e usáveis, está um catálogo de espécies, separadas por cada tipo 
de risco e associação por cenário, sendo possível a aplicação para gestores, técnicos ou mesmo 
integrantes das comunidades, além de critérios, técnicas e conjuntos de espécies a serem utilizados 
em cada um dos riscos avaliados. O Catálogo de espécies vegetais aqui apresentado surge como uma 
importante ferramenta facilmente aplicável pela gestão pública, a ser utilizado no amortecimento dos 
impactos associados às mudanças climáticas nas zonas urbanas.

Palavras-chave: áreas verdes urbanas, mudanças climáticas, deslizamentos, enchentes, soluções 
verdes.
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ABSTRACT

The objective of this study was to compile a planning model involving criteria, procedures and plant 
species, in order to support its use to combat environmental risks in the urban context, specifically 
covering the topics of (i) slope stabilization, (ii) flood control, (iii) climate control and (iv) enhancement of 
cultural values. The study area was the municipality of Salvador, State of Bahia, specifically the proposed 
set of protected areas around Pedra de Xangô, formed by eight densely inhabited neighborhoods. The 
use of plants, or “green solution”, was addressed for each scenario generated and its associated risks 
(landslides, floods, heat islands and loss of cultural value). The selection criteria as well as the survey of 
the species were obtained by consulting the specific literature (scientific articles and technical manuals 
of urban afforestation), as well as specialists in the areas of urbanism and civil defense. Among the 
achievable and usable results, is a catalog of species, separated by each type of risk and association 
by scenario, being possible to apply to managers, technicians or even members of the communities. In 
addition to criteria, techniques and species sets to be used in each of the risks assessed. The Catalog 
of Plant Species presented here appears as an important tool easily applicable by public management, 
to be used to mitigate the impacts associated with climate change in urban areas.

Keywords: urban green areas, climate change, landslides, floods, green solution.

 

INTRODUÇÃO

A cidade de Salvador, situada no estado da Bahia, foi selecionada para fazer parte 

do projeto global intitulado “100 Resilient Cities” (100RC), visando a implementação de 

propostas sustentáveis e reais de adaptação às demandas geradas pelas mudanças 

climáticas, bem como a criação de ambientes verdes que conectem fragmentos 

naturais distribuídos no espaço urbano, de forma a proporcionar melhor conforto de 

sobrevivência nas cidades.

   No documento produzido para nortear as ações do 100RC, são elencados 

planos e programas que visam a redução de áreas de risco de acidentes ambientais, 

para assegurar o conforto e tranquilidade a população soteropolitana (SALVADOR, 

2018). No eixo temático Sustentabilidade e Resiliência do Planejamento Estratégico 

de Salvador, são metas apoiar empreendimentos que ampliem as áreas verdes da 

cidade e implantar sete novos parques previstos no PDDU (SALVADOR, 2017). 

 Salvador se encontra no contexto de intensificação de eventos ambientais e 

climáticos, reunindo os fatores de risco e vulnerabilidade a catástrofes urbanas de 

ordem ambiental (ANDRADE & BRANDÃO, 2009). O desafio de reinventar o município 

de Salvador à luz de um plano fundamentado nos princípios de cidades sustentáveis, 

perpassa pelo reconhecimento do papel de terreiros de candomblé, com a defesa 

pela manutenção dos poucos remanescentes verdes ainda existentes no município, 
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particularmente em regiões de elevado adensamento populacional, como o conjunto 

Cajazeiras, bairro periférico da cidade. Um dos remanescentes florestais está localizado 

no entorno da Pedra de Xangô, local de alto valor cultural e religioso no contexto de 

Salvador. Esse fragmento florestal vem sofrendo fortes pressões com a ocupação 

irregular do terreno, a falha no saneamento e conflitos com a comunidade. Este conjunto 

de fatores, somado ao descaso do poder público, culminam na poluição dos cursos 

d’água, perda de cobertura verde e aumento do risco de deslizamentos e inundações.

Sendo assim, objetivo deste estudo foi compilar um modelo de planejamento 

que envolva critérios, procedimentos e espécies de plantas, de modo a subsidiar 

a utilização para o combate a riscos ambientais no contexto urbano, abrangendo, 

especificamente, os tópicos de (i) estabilização de encostas, (ii) combate a enchentes, 

(iii) controle climático e (iv) potencialização de valores culturais.

ÁREA DE ESTUDO

No município de Salvador, Estado da Bahia, está localizado o conjunto no entorno 

da Pedra de Xangô, espaço de caráter sagrado-religioso situada no centro urbano, 

contemplando em sua extensão oito bairros bastante populosos, sendo eles: Mata 

Escura, Boca da Mata, Cajazeiras 10 e 11, Fazenda Grande 1, 2, 3 e 4. (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo.
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A área possui 401 hectares de extensão, englobando a sub-bacia do Ribeirão 

Itapuã, 28 córregos e 62 nascentes, sendo afluente do Rio Ipitanga, manancial de 

abastecimento hídrico da Região Metropolitana de Salvador (INEMA, 2010). A 

cobertura vegetal abrange 106 hectares de Mata Atlântica em estágios inicial e médio 

de regeneração, composta por quatro ecossistemas, sendo eles o fluvial,  ripário,  

várzea e  floresta ombrófila densa (SALVADOR, 2018).

A morfologia do terreno se divide em três componentes, sendo as áreas de 

topo, vertente e vale, de modo que os topos apresentam solo de maior estabilidade, 

importante zona de recarga hídrica, mas estando atualmente com alta densidade de 

ocupação urbana. As áreas chamadas de vertente apresentam elevada declividade, 

solos instáveis, mas baixa ocupação, havendo atualmente a maior parte da cobertura 

vegetal, mesmo sendo alvo de pressão por ocupação irregular. Os vales possuem solo 

areno-argilosos, com elevada matéria orgânica e baixa capacidade de escoamento, 

sendo altamente sensíveis a alagamentos, havendo ocupação sobretudo pelas 

avenidas e lagoas de estabilização de esgotamento.

Neste contexto urbano, a área possui problemas relacionados ao crescimento 

desordenado proveniente da pressão por ocupações, o que resulta na exposição dos 

solos das vertentes, além do desmatamento das áreas verdes locais.

MÉTODOS

PLANEJAMENTO DE CENÁRIOS E RISCOS

A abordagem proposta para caracterização dos cenários associados aos 

riscos se deu pela interação entre os componentes ambientais (topo, vertente [corpo] 

e fundo de vale [base]) e possíveis coberturas e uso do solo encontrados no local 

(edificado/urbanizado, pequenas ocupações, solo exposto, vegetação pioneira e 

floresta), buscando compor uma estrutura hierárquica para planejamento dos riscos. A 

identificação destes aspectos se deu pelo estudo de documentos técnicos produzidos 

sobre o local (SALVADOR, 2018) e visita técnica à área de estudo, realizada em 

setembro de 2019. A utilização de plantas, ou “solução verde”, foi abordada para cada 

cenário gerado e riscos associados, seguindo métodos de organização de soluções 

específicos, conforme detalhado a seguir.
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2.2 ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

O método adotado para utilização de plantas foi baseado em manuais técnicos 

publicados, livros e artigos científicos, que enfocam a temática de recuperação de 

áreas degradadas e revegetação, sendo organizada da seguinte forma: a) Etapa 1 

(geração de cenários); b) Etapa 2 (disciplinamento de águas); c) Etapa 3 (solução 

verde [espécies e premissas]).

2.3 COMBATE A ENCHENTES

Os critérios de seleção e o levantamento florístico das espécies foram obtidos 

na literatura específica (WUTKE et al. 2007, MEDRI et al. 2012), bem como a partir 

de consultas a especialistas das áreas de urbanismo e defesa civil. Os cenários foram 

estabelecidos a partir da visita a área de estudo e consulta a manuais técnicos de 

diagnóstico da área. As informações referentes a organização taxonômica, nome 

popular, hábito e origem foram checadas no Flora do Brasil (2020).

2.4 CONTROLE CLIMÁTICO

A base de dados Scielo e google acadêmico foram utilizadas para pesquisa de 

artigos científicos relacionados a estratégias de redução de ilhas de calor no espaço 

urbano. Foram separados os trabalhos com enfoque à adoção de propostas para o 

Brasil, baseadas principalmente nos estudos de Kohler et al (2003) e Agarez et al (2001).

2.5 POTENCIALIZAÇÃO DE VALORES CULTURAIS

O levantamento das etnoespécies para fins ritualísticos, medicinais e culturais foi 

realizado através da observação participante na área de forma conjunta com terreiros 

de candomblé e comunidade local. Posteriormente, as etnoespécies foram confirmadas 

ou descartadas, em validação com literatura específica (DE ALMEIDA, 2003 e ALVES, 

2010). Além de manutenção da cultura e relação humana com a natureza, as espécies 

também respondem aos riscos de evitar ilhas de calor e estabilização de topo de 

encostas já muito edificadas para plantio de espécies de grande porte.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para cada um dos riscos ambientais analisados, alcançou-se modelos 

distintos de utilização de plantas e “soluções verdes”, em alguns casos associadas 

a medidas de engenharia. Entre os resultados alcançados, está um catálogo de 

espécies, separadas por tipo de risco e associação por cenário (Tabela 1 e Material 
suplementar), possibilitando a aplicação para gestores, técnicos ou integrantes das 

comunidades. Apresentamos a seguir os critérios, técnicas e conjuntos de espécies a 

serem utilizados em cada um dos riscos avaliados.

ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS

As encostas apresentam variados modos de ocupação, resultantes de cada 

um dos seus componentes e tipos de uso do solo. No contexto da área de estudo, 

cada uma das sub-regiões apresenta diferente pressão de ocupação, sendo maior 

no topo, seguido pela base e por fim o corpo, onde ainda predomina a maior parte da 

vegetação de Mata Atlântica.

A interação entre o tipo de cobertura e sub-região gerou 15 possíveis 

cenários (Figura 2). Para qualquer planejamento sobre os cenários, seja com 

“soluções verdes” ou ações de engenharia, recomendamos que seja implementado 

previamente o disciplinamento de águas. Nesta abordagem, a drenagem definitiva, 

composta por canalizações, tubulações, canaletas de concreto, escadas d’água, 

entre outras técnicas semelhantes, é indicada para as áreas consolidadas por 

edificações/urbanizadas, ou nas margens das florestas de topo, por serem 

coberturas bem definidas (urbana e natural). Já a micro-drenagem de solo, 

alternativa provisória de drenagem, é recomendada para locais de solo exposto 

e ocupações rarefeitas, especialmente casas espaçadas com pouca estrutura, 

localizadas no topo ou corpo da encosta. Esta indicação remete à necessidade de 

escoamento superficial com baixa energia, evitando elevada infiltração no corpo da 

encosta e seu entorno imediato, que pode causar encharcamento e peso excessivo 

do solo, tanto quanto evitar canais de alta energia, causando a perda e erosão 

do solo, ambos podendo resultar em desestabilização e comprometimento das 

estruturas associadas. O disciplinamento das águas por contenção e dissipação, 
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é recomendado principalmente para toda a sub-região de base, além do corpo 

de encosta florestado, por se tratar de uma alternativa que tenha foco em reduzir 

a energia da água, seguida pela dissipação no ambiente para melhor absorção, 

evitando o acúmulo em curto espaço de tempo, o que poderia causar alagamentos. 

Técnicas como paliçadas, bacias de contenção ou filtros de energia e material 

podem ser utilizadas, minimizando a intensidade de chegada da água ou mesmo 

elementos associados, como sedimentos indesejáveis.

O fator chave para a utilização de plantas é a adoção de critérios/premissas bem 

estabelecidos, formando grupos potenciais a serem utilizados de acordo o objetivo 

a que procuram alcançar e cenários em que podem ser aplicados (Figura 2). As 

plantas foram então divididas em grupos funcionais, muitos associados ao processo 

de sucessão ecológica, mas libertando-se de um direcionamento determinístico que 

poderia eventualmente ser relacionado a este processo.

Figura 2. Fluxograma do uso de espécies de plantas nos diferentes cenários de 

combate a riscos de deslizamentos.

O grupo de espécies denominado “agroflorestais” é formado por plantas de 

valor cultural, abrangendo tanto espécies arbóreas (florestais de fato), quanto 

arbustos e pequenas ervas. Este grupo é indicado principalmente em locais altamente 
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adensados e urbanizados, onde há pouco espaço para plantios de maior extensão, 

aproveitando-se então de espécies que possam ter alto valor cultural como premissa 

básica. Apesar desta premissa, espécies que podem desestabilizar o solo ou danificar 

estruturas importantes de edificações devem ser evitadas, como a bananeira e 

figueiras, respectivamente.

O grupo de espécies de “estabilização” é formado por plantas que proporcionam 

rápida cobertura do solo como premissa básica, evitando que este se mantenha 

demasiadamente exposto. É formado por gramíneas e herbáceas, preferencialmente 

nativas, capazes de cobrir rapidamente áreas maiores. Estas espécies, idealmente, 

devem ser de plantio fácil, a exemplo de semeadura direta após preparo simples do 

solo. O uso de técnicas associadas, como biomantas, pode complementar a eficiência 

do plantio e potencializar a cobertura e proteção do solo. É altamente recomendado 

que se evitem gramíneas agressivas invasoras, como muitas espécies de capins 

africanos.

As espécies de recobrimento possuem como critério serem plantas nativas 

pioneiras, como arbustos e árvores de crescimento rápido e ciclos mais curtos, quando 

comparadas a outras árvores. Elas são importantes em locais que já haja vegetação 

de recobrimento, possibilitando potencializar o processo de sucessão, de modo a 

fortalecer a proteção do solo. Nesse grupo são indicadas espécies como embaúba, 

pau-pombo, murici, aroeira-pimenta, entre outras. Contudo, algumas espécies não 

são recomendadas em corpo de encostas ocupados, por serem susceptíveis a 

tombamento e/ou queda, mesmo que parcial, podendo causar riscos a construções e 

habitações.

A “adubação verde” compõe um grupo de espécies que usualmente não 

contempla elementos nativos, mas possuem como premissa principal o rápido 

crescimento, capacidade de enriquecer o solo e baixo sucesso de competição 

com espécies nativas florestais, sendo então capaz de criar um ambiente propício 

a complexidade da vegetação e estimular o processo de sucessão ecológica de 

maneira eficiente (WUTKE, 2007). Espécies de leguminosas herbáceas ou arbustivas 

não nativas, que atendam aos critérios, estão entre as principais utilizadas para esta 

finalidade.

Por fim, o grupo de espécies de “enriquecimento” é formado prioritariamente 

por árvores e grandes arbustos de nativas secundárias tardias, que contempla alta 
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diversidade de espécies, sendo esta a característica principal do grupo, durabilidade e 

capacidade de gerar riqueza de espécies. Estas plantas são responsáveis por atribuir 

os elementos de florestas tropicais, sendo potenciais de serem manejadas em áreas 

já florestadas, mas que requerem complexidade e dinamização do sistema natural. 

São plantas de crescimento lento, mas com importante papel no equilíbrio natural, 

bem como no provimento de diversos serviços ecossistêmicos.

COMBATE A ALAGAMENTOS

O uso das espécies vegetais de forma isolada não resolve a problemática das 

enchentes nos centros urbanos, especialmente em uma metrópole de relevo irregular 

como Salvador (BA). Contudo, é possível que o uso da flora associada a obras 

de engenharia, ou até mesmo intervenções mais simples, possa contribuir para a 

diminuição dos riscos de alagamentos (MARTINS e FERREIRA, 2011) Dessa forma, 

o nosso catálogo sugestiona criteriosamente espécies vegetais que auxiliam no 

disciplinamento das águas por contenção ou dissipação a fim de reduzir a energia da 

enxurrada retardando o acúmulo de água dentro dos cenários de fundo de vale (base 

de encostas).

A base de encosta que apresenta os cenários de edificação e pavimentação, 

ou apenas pequenas casas, sugerimos a implementação dos chamados “Jardins 

Alagados’’ ou “Jardins de chuva” que assemelha a um jardim convencional, entretanto, 

ele deve ficar necessariamente em uma parte mais baixa do terreno a alguns 

centímetros de profundidade possibilitando o sequestro das águas provenientes 

das ruas e calçadas e direcionando-as para o lençol freático. As espécies vegetais 

sugeridas para uso nos jardins de chuva estão dentro do grupo funcional neste estudo 

denominado “agroflorestais”. Dessa forma, sugerimos seu uso consorciado atendendo 

seguintes critérios: 1°) tolerância a alagamentos e a secura, em função dos períodos 

em que os jardins tornam-se alagados a exemplo da Sesbania virgata (Cav.) Pers. 

(DAVANSO-FABRO, 1998);  2°) alelopáticas contra o Aedes Aegypti a exemplo da 

Azadiractha indica A. Juss.; 3°) frutíferas em função do potencial de prover frutos para 

comunidade, bem como atração de fauna a exemplo da Psidium cattleyanum Sabine 

e espécies com o potencial de absorção hídrica.
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Figura 3. Fluxograma do uso de espécies de plantas nos diferentes cenários de 

combate a riscos de enchentes. 

CONTROLE CLIMÁTICO

A partir da análise da literatura especializada sobre o tema, encontramos 

indicações sobre a adoção de telhados verdes como estratégia de grande potencial 

para melhoria do conforto climático, que traz as vantagens de baixo custo e 

requerimento de espaço (KOHLER et al. 2003). A partir da bibliografia foram revisadas 

as sugestões de atributos importantes para escolha de espécies para telhados verdes, 

portanto recomendamos: i) para a maioria das edificações, seleção de espécies 

nativas de herbáceas da Mata Atlântica, resistentes a exposição solar contínua; e 

ii) para edificações próximas de encostas, recomenda-se espécies com resistência 

a sombreamento parcial e escolha de nativas que atraem polinizadores (Material 
suplementar). Testes experimentais indicaram que o substrato composto por fibra 

de coco + casca de arroz carbonizado + turfa + vermiculita expandida (na proporção 

1v:1v:1v:1v) foi o mais adequado a crescimento de vegetação em telhados verdes 

extensivos (SANTOS & CASTILHO, 2018). A construção de tetos verdes “extensivos” 

se apresenta vantajosa, pois as espécies escolhidas permitem que este sistema tenha 

custo baixo, pequena manutenção, irrigação e fertilização. Ressalta-se que a esta 

proposta pode beneficiar a manutenção da biodiversidade e integrar o plano municipal 

de conservação da Mata Atlântica de Salvador (BA).
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POTENCIALIZAÇÃO DE VALORES CULTURAIS

As religiões afro-brasileiras possuem os seus princípios fundamentados nos 

elementos da Natureza, empregando em seus cultos as folhas e árvores sagradas, 

representações dos Orixás, inquices, voduns, caboclos e encantados. Conforme 

Barros (2014), “o exercício da fé nas divindades afro-brasileiras exige uma relação 

direta e estreita com o meio ambiente natural”.

A APA Municipal Assis Valente / Parque em Rede Pedra de Xangô, área foco 

deste estudo, possui em seu território terreiros de Candomblé de diversas Nações, e 

tem na “Pedra de Xangô o seu principal elemento aglutinador das teias de Terreiros 

de Cajazeiras e adjacências, no cotidiano, nas festividades coletivas e calendários 

litúrgicos” (SILVA, 2019). Neste ínterim, os espaços verdes urbanos ritualísticos são 

ocupados pela atuação dos terreiros, estes se constituindo importantes atores para a 

manutenção e preservação do patrimônio ambiental e cultural. Entretanto, muito embora 

o laço ambiental/cultural seja muito fortemente arraigado no âmbito do povo de santo, 

sendo o candomblé uma religião urbana, a manutenção destes espaços antes verdes e 

amplos, se torna a cada dia muito mais difícil, devido a pressão populacional que cresce 

exponencialmente ao processo de crescimento das cidades (BARROS, 2014).

Sendo assim, os espaços sagrados afro-brasileiros revelam resistências na forma 

da relação com a Natureza, especialmente nos grandes centros urbanos, (SILVA, 2019) 

e neste contexto de mudanças climáticas, se distinguem como verdadeiros guardiões e 

protetores da Natureza, (FMLF-Diagnóstico PRPX-2018), garantindo a conservação de 

suas “áreas mato” e  colaborando com o conforto térmico do bairro/cidade, uma vez que 

as plantas representam importante papel regulador do clima urbano.

Tabela 1. Resumo das informações contidas na lista de espécies sugeridas para 

cada tipo de problema ambiental e social no contexto urbano.

Ilhas de calor, ondas de calor

Família Espécie Nome Popular

Asteraceae Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze Carrapicho rasteiro

Fabaceae Aeschynomene rudis Benth.   Zigue Zague comum, cortiça

Asteraceae Ageratum conyzoides L. Erva de São-João

Asteraceae Artemisia verlotorum (Lamotte) erva-de-são-joão

Asteraceae Bidens pilosa L. Picão-preto

Rubiaceae Borreria alata (Aubl.) DC Erva-de-lagarto

Anacardiaceae Brunfelsia uniflora (Pohl) D.Don manacá de cheiro
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Ilhas de calor, ondas de calor

Poaceae Cenchrus polystachios (L.) Morrone Capim-napiê

Commelinaceae Commelina benghalensis L. Trapoeraba

Euphorbiaceae Croton glandulosus  L. Gervão Brancow

Poaceae Cynodon dactylon (L.) Pers.  Grama Bermudas

Amaranthaceae Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants Erva de Santa-Maria, mastruz

Asteraceae Emilia sonchifolia (L.) DC. ex Wight Serralhinha

Asteraceae Eupatorium pauciflorum Kunth *

Euphorbiaceae Euphorbia brasiliensis  Lam. Erva Andorinha

Lamiaceae Hyptis suaveolens Poit.     Alfazema Brava

Convolvulaceae Ipomoea indica (Burm.) Merr. Bons Dias

Lamiaceae Leonotis nepetaefolia (Lab.) Cordão de Frade

Lamiaceae Leonurus sibiricus L.    Erva-de-Macaé

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangueira

Cucurbitaceae Momordica charantia L. Melão de São Caetano

Asteraceae Parthenium hysterophorus L. Losna Branca

Phyllanthaceae Phyllanthus tenellus Roxb. var. tenellus quebra-pedra

Asteraceae Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. Coentro Boliviano

Asteraceae Senecio brasiliensis (Spreng.) Less. Mal-me-quer

Fabaceae Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby Aleluia/ Cabi

Fabaceae Senna obtusifolia (L.) H.S.Irwin & Barneby Mata-pasto

Fabaceae Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Chuva de Ouro/ Cassia de sião

Poaceae Setaria geniculata (Lam.) P.Beauv.   Painço

Malvaceae Sida cordifolia L.   Malva Branca

Asteraceae Siegesbeckia orientalis L. Erva de São João

Solanaceae Solanum americanum Mill. Maria-preta

Poaceae Sorghum halepense (L.) Pers.   Maçambará

Lamiaceae Stachys arvensis L.   Rabo de Raposa

Myrtaceae Syzygium cumini (L.) Skeels Jambolão

Bignoniaceae Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl Ipê- Amarelo

Melastomataceae Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn. Quaresmeira

Malvaceae Waltheria indica L. Malva-branca, douradinha

Deslizamentos de topo e corpo de encostas

Família Espécie Nome Popular

Sapindaceae Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl Murta-Vermelha

Capparaceae Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl Feijão-Bravo

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitangueira

Nyctaginaceae Guapira pernambucensis  (Casar.) Lundell Guapira

Apocynaceae Himatanthus bracteatus (A.DC) Woodson Januba

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm.& Frodin Matataúba

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira-da-praia

Leguminosae Senna  phlebadenia H.S. Irwin & Barneby São João

Melastomataceae Tibouchina francavillana Cogn Quaresmeira

Cannabaceae Trema micrantha (L.) Blume Crindiúva

Rhamnaceae Ziziphus platyphylla Reissek Juazeiro

Rhamnaceae Ziziphus undulata Reissek Juazeiro

Família Espécie Nome Popular

Lamiaceae Aegiphila sellowiana Cham. Pau de tamanco

Fabaceae Sesbania virgata (Cav.) Pers. Cambaí-amarelo
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Deslizamentos de topo e corpo de encostas

Fabaceae Cenostigma pluviosum var. peltophoroides (Benth.) E. Gagnon & G.P. 
Lewis. Sibipiruna

Fabaceae Crotalaria juncea L Cotalária

Meliaceae Azadiractha indica A. Juss. Amargosa

Meliaceae Melia azedarach L. Cinamomo

Poaceae Cymbopogon citratus (DC.) Stapf Capim-limão

Myrtaceae Psidium cattleyanum Sabine. Goiaba

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitanga

Malpighiaceae Malpighia glabra L. Arcerola

Anacardiaceae Anacardium occidentale L Caju

Fabaceae Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby. Pau-cigarra

Ilhas de calor, ondas de calor

Fabaceae Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. Araribá-Amarela

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi. Aroeira

Primulaceae Myrsine coriacea(Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Capororoca

Deslizamentos e alagamentos em base de encostas

Urticaceae Cecropia hololeuca Miq. Embaúba-prateada

Fabaceae Crotalaria juncea L Crotalária

Fabaceae Cajanus cajan (L.) Huth Guandu

Fabaceae Mucuna pruriens (L.) DC. Café berão

Fabaceae Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. Feijão-bravo-do-ceará 

Fabaceae Canavalia ensiformis (L.) DC. Feijão-de-porco

Fabaceae Vigna unguiculata (L.) Walp. Caupi

Fabaceae Crotalaria spectabilis Röth *

Fabaceae Bauhinia forficata Link Pata-de-vaca

Fabaceae  Senna multijuga (Rich.) H.S.Irwin & Barneby Cobi

Rutaceae Zanthoxylum rhoifolium Lam. Laranjinha

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Guaçatonga

Araliaceae Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Morototó

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa subsp. iricurana (Casar.) Secco Lava-prato

Fabaceae Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby Manduirana

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll.Arg. Tinteiro

Fabaceae Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth. Arariba

Fabaceae Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Jacarandá-caviuna

Fabaceae Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Cumaru cetim

Bignoniaceae Handroanthus umbellatus (Sond.) Mattos Ipê da várzea 

Rubiaceae Amaioua guianensis Aubl. Apuruizinho do mato

Apocynaceae Aspidosperma parvifolium A.DC. *

Moraceae Brosimum gaudichaudii Trécu Conduru

Myrtaceae Campomanesia xanthocarpa (Mart.) O.Berg Gabiroba

Chrysobalanaceae Licania hoehnei Pilg. *

Sapindaceae Matayba elaeagnoides Radlk. Cuvantã

Rutaceae Metrodorea nigra A.St.-Hil. Vira-sarerê

Myrtaceae Myrciaria floribunda (H.West ex Willd.) O.Berg *

Lauraceae Nectandra oppositifolia Nees Canela ferrugem

Lauraceae Ocotea brachybotrya (Meisn.) Mez Canela-limbosa

Annonaceae Annona neosericea H.Rainer Araticum

Solanaceae Sessea brasiliensis Toledo *
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Deslizamentos e alagamentos em base de encostas
Myristicaceae Virola bicuhyba (Schott ex Spreng.) Warb. Bicuuba

Lamiaceae Vitex polygama Cham. *

Ilhas de calor (espécies de valores culturais e medicinais)

Zingiberaceae Alpinea zerumbert (Pers.) B. L. Burt. Colonia, Água de alevante

Anacardiaceae Anacardium occidentale L. Cajueiro

Annonaceae Annona muricata L Graviola

Annonaceae Annona squamatosa L. Pinha

Moraceae Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg Fruta-Pão

Lamiaceae Baccharis axillaris DC. Alevante-miuda

Poaceae Bambusa vulgaris Schad.ex J.C.Wendl. Bambu

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. Murici

Ilhas de calor (espécies de valores culturais e medicinais)

Caricaceae Carica papaya L. Mamoeiro

Flacourtiacea Casearia syslvesrtris Sw. São Gonçalinho

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbek Laranja

Zingiberaceae Costus spicatus (Jacq.) Sw. Cana-de-macaco

Arecaceae Elaeis guianeensis Jacq. Dendezeiro

Leguminosae Erythrina velutina Willd. Mulungu

Lecythidaceae Eshchweilera ovata (Cambes.) Mart. ex Miers Biriba

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitangueira

Moraceae Ficus doliaria (Miq.) Mart. Gameleira

Rubiaceae Genipa americana L. Jenipapo

Malvaceae Hibiscus esculentus L Quiabeiro

Fabaceae Inga edulis Mart. Ingazeiro

Crassulaceae Kalanchoe pinnata Lam. Folha-da-costa/Saião

Lauraceae Laurus nobilis L. Loureiro

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mangueira

Lamiaceae Mentha pulegium L. Poejo

Melatomataceae Miconia serialis DC. Canela-de-velho

Lamiaceae Ocimum gratissimum L. Alfavaca

Piperaceae Peperomia pellucida (L.) Kunth Alfavaquinha-de-cobra

Phytolaccaceae Petiveria alliaceae L. GuIné

Lamiaceae Plectranthus barbatus Andrews Tapete de Oxalá

Myrtaceae Psidium guajava L. Goiabeira

Myrtaceae Psidium guineensis SW Araçá

Lamiaceae Rosmarinus officinalis L Alecrim

Rutaceae Ruta graveolens L Arruda

Anacardiaceae Schinus terebinthifolia Raddi Aroeira-da-praia

Malvaceae Sida acuta Burn. Vassourinha-de-relogio

Solanaceae Solanum panicculatum L Jurubeba / Caiçara

Anacardiaceae Spondias mombin L. Cajazeira

Fabaceae Stryphnodendron barbatimão (Vell.) Mart. Barbatimão

Anacardiaceae Tapira guianensis Aubl. Pau-Pombo

Asteraceae Vernonia condensata Baker Alumã

Hypericaceae Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Capianga

Malvaceae Waltheria indica L. Vassourinha-de-mufina

Poaceae Zea mays L. Milho
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CONCLUSÃO

O catálogo de espécies vegetais presente neste estudo juntamente com as 

instruções de usos associados aos critérios de seleção das espécies surge como 

uma importante ferramenta facilmente aplicável pela gestão pública, podendo ser 

utilizado no amortecimento dos impactos associados às mudanças climáticas nas 

zonas urbanas tais como alagamentos, deslizamentos de terra e desconforto térmico. 

Não obstante, acreditamos que os critérios indicados podem ser úteis e aplicáveis 

em outras cidades que possuam contexto semelhante ao de Salvador BA. Dentre 

as principais vantagens do uso das chamadas “soluções verdes” para a resolução 

das problemáticas associadas as mudanças climáticas estão o baixo custo quando 

comparado a intervenções convencionais de engenharia e os serviços ecológicos 

prestados pelas espécies vegetais tais como paisagismo, sequestro e armazenamento 

de carbono, abrigo para fauna local, e regulação do microclima. No entanto fatores 

como o tempo para que o uso dessas soluções apresentem resultados efetivos e a 

resistência oferecida por alguns atores responsáveis pela tomada de decisão no que 

tange o uso dos vegetais nesse contexto surgem como pontos negativos no que diz 

respeito ao uso da espécies vegetais para solucionar as problemáticas relacionadas 

as mudanças climáticas nos centros urbanos.

MATERIAL SUPLEMENTAR

Lista de espécies de plantas propostas para utilização contra riscos, disponível 

em: https://drive.google.com/open?id=1al59nNQ6BvCXS_khWs3Gf79ZN79LUq9Q . 

Este arquivo contém informações completas sobre porte, tipo de raiz de cada espécie 

e características importantes de cada uma que permitem que realizem funções impor-

tantes para cada cenário de risco.
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Os debates que giraram entorno do que este Painel de Mudança do Clima de 

Salvador considera eventos extremos demanda uma avaliação criteriosa evidenciada 

em pelo menos duas dimensões: uma quantitativa e outra qualitativa. 

A primeira se refere ao que a literatura entende ser um evento extremo. Optamos 

por privilegiar os aspectos mais evidentes de uma cidade com clima tropical litorâneo 

e aqueles que estão associados aos impactos mais evidentes, como a eventos de 

precipitação. Sobre isso se considera que há uma variabilidade natural, um estado 

normal ou habitual bem conhecido e definido a partir de médias e dados absolutos 

de certo período. O evento extremo é uma espécie de paroxismo climático que se 

manifesta como uma anomalia ou um desvio que flutuam além desse padrão médio. 

Trata-se, portanto, de um evento excepcional, um outlier estatístico, ou como sugere 

Stphenson (2008, p. 12): 

[eventos extremos] são eventos que apresentam valores extremos de 
certa variável meteorológica. Geralmente, danos são causados por valores 
extremos de certas variáveis meteorológicas, como grande quantidade de 
precipitação (por exemplo, alagamentos), elevada velocidade do vento (por 
exemplo, ciclones), altas temperaturas (como ondas de calor) etc.

O IPCC, por exemplo, esclarece que um extremo ocorre quando a magnitude 

do fenômeno excede os limiares conhecidos, portanto é um fenômeno raro dentro 

de uma referência estatística, tanto na sua intensidade, duração ou frequência. Mas, 

nessa perspectiva, o evento extremo de natureza meteorológica pode se manifestar 

sem gerar dano ou impacto para a vida da população. 
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Em Salvador, a Defesa Civil trabalha com metodologia implementada pelas 
Defesas Civis do Brasil, pensada a partir do ano de 2004. Os limiares estabelecidos são 
de 80 mm em 72 horas, se atingido esse limite passamos nível de atenção. Superado 
o limiar de 120 mm em 72 horas subimos para nível de alerta e se atingirmos o limite 
de 150mm em 72 horas passa-se para nível de alerta máximo. 

Há inúmeras metodologias utilizadas quando tratamos de eventos extremos. 
Uma das metodologias adotadas pela Câmara Temática de Eventos Extremos são 
aquelas estabelecidas pela Expert Team on Climate Change Detection and Indices 
(ETCCDI) no âmbito do IPCC. Essa metodologia nos aponta que os eventos extremos 
de precipitação são aqueles que excedem o percentil 99. Mas, pela experiência 
empírica tomamos também como limiar os eventos extremos do percentil 95, uma vez 
que já são notados impactos significativos

Utilizando os dados diários de precipitação de 1991 a 2019 consideramos que 
um evento extremo de precipitação em 24 horas para Salvador é de 25,5 mm (p95) ou 
61,8 mm se considerarmos a recomendação da metodologia do p99. 

Vejam bem, as metodologias são comparáveis, mas os fins a que são aplicados 
são diferentes. Não é uma crítica aos limiares estabelecidos pela defesa civil, até 
porque acumulados de chuvas no solo, mesmo que com chuvas menos intensas 
podem estar associadas a todo tipo de impacto. 

O que é preciso chamar atenção com esses dados é que o espaço urbano de 
salvador produz particularidades encontradas nos impactos. Essas particularidades do 
espaço demandam novos conceitos e novas formas de se relacionar com o problema. 
O episódio extremo de precipitação que ocorreu no dia 25 de novembro de 2019 em 
Salvador, por exemplo, não se adequa nem à metodologia das Defesas Civis do Brasil 
e nem à que nós utilizamos (se consideramos apenas o limiar de 61,8 mm). O máximo 
de precipitação registrada em Salvador neste dia foi de 44 mm e ainda assim tivemos 
registros de 52 deslizamentos de massa, conforme registros da CODESAL. 

Mas, é preciso um olhar qualitativo para os eventos extremos. O IPCC, por exem-
plo, trabalha com grau de exposição e vulnerabilidade a eventos extremos por conside-
rar que um impacto pode ser gerado também com eventos não extremos, ou eventos 
habituais, o que podemos chamar de episódios extremos (ARMOND, 2014; ARMOND, 
SANT’ANNA NETO, 2017). Por isso, é fundamental compreender que as contradições 
do espaço evidenciam que o problema não é só a susceptibilidade do terreno, ou as par-
ticularidades climáticas que conferem à Salvador o status de cidade com mais áreas de 
risco do país, mas uma combinação de processos que parte da forma como o espaço é 
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apropriado e produzido historicamente. Ou seja, se trata de episódios que se manifestam 
não pela influência direta da precipitação, mas fundamentalmente pela forma desigual e 
perversa pela qual o espaço é produzido no modo de produção capitalista. A chuva não 
é extrema, mas os impactos certamente são extremos para os sujeitos afetados. 

Essa dimensão qualitativa que pretendemos na Câmara de Eventos Extremos 
parte de uma concepção crítica que busca a essência do problema, a essência da 
relação desigual entre sociedade e natureza no modo de produção capitalista e dialoga 
em parte com o que o IPCC chama de grau de exposição e vulnerabilidade. 

É preciso entender que os episódios extremos se manifestam de forma desigual 
no espaço, porque esse espaço é produzido e reproduzido de forma desigual. Nós 
precisamos resgatar a complexidade e superar a dimensão do acidente que naturaliza 
o problema e humaniza o fenômeno natural.

E quem são esses sujeitos afetados? Compreender isso demanda a associação 
entre categorias e conceitos oficiais como a vulnerabilidade, mas de outras categorias 
ontológicas como o trabalho, a propriedade, espoliação dentre outras centrais. Não é 
incrível que esses eventos e episódios que desabriga e mata escolha os mais pobres e 
em sua maioria os pretos? Pessoas que geralmente tem pouca capacidade de consumo, 
impacta menos o meio ambiente e menos contribui com o aquecimento do planeta sejam 
aquelas que mais são afetadas. O impacto é fundamentalmente desigual! 

Há, no entanto uma narrativa hegemônica construída entorno do tema que 
ao invés de apontar para a complexificação do problema tende a compartilhar as 
responsabilidades de modo equivalente e os processos históricos são desconsiderados 
ou negados. Não à toa os culpados são sempre os mesmos. Os pobres, os pretos e os 
que constroem nos espaços declinados pelo capital imobiliário, mas ao mesmo tempo 
orientados pelo Estado. 

É isso que o trabalho de Erika do Carmo Siqueira; Juliet Santana e Gilberto 
Corso Pereira procuram evidenciar no artigo intitulado Situações de risco e ações de 
resiliência na cidade de Salvador. Lançando mão da cartografia e do mapeamento na 
escala do detalhe as autoras e o autor apontam para o risco como uma construção 
social. Na identificação das situações de risco concluem que estas estão diretamente 
relacionadas às formas e conteúdo da produção do espaço urbano. O artigo ainda 
apresenta uma certa aderência entre as ações de enfrentamento aos problemas (ações 
de resiliência) feitas pelo Estado ou por inciativa individual e coletiva, e as áreas onde 
ocorrem os episódios. No entanto, não avalia a eficácia daquelas reconhecendo a 
necessidade de aprofundamento sobre as ações de resiliência. 
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As ações de resiliência nos remetem às ações de adaptação e mitigação. Há 
aqui conceitos importantes que também demandam a complexificação. Ao mesmo 
tempo em que precisamos pensar a superação do problema via superação da sua 
causa fundamental – o que orienta o pensar sob escalas de tempo longo – também 
precisamos pensar ações pontuais e imediatas capazes de aumentar a capacidade 
de suporte ou a superação imediata das condições que remete ao risco. É preciso, 
portanto, superar aquilo que coloca o sujeito sob a condição de vulnerabilidade. 

O artigo intitulado Encostas verdes para salvar vidas: adaptação baseada em 
ecossistemas para a redução de risco de deslizamentos em comunidades de Salvador/
Bahia de autoria de Wolfram Johannes Lange traz algumas perspectivas a esse res-
peito. No artigo o autor defende estruturas de enfrentamento aos deslizamentos que 
consideram o uso da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos como parte de uma 
estratégia geral de adaptação para ajudar as pessoas a se adaptarem aos efeitos ad-
versos da mudança do clima, as conhecidas Adaptações Baseadas em Ecossistemas. 

O texto apresenta uma perspectiva concreta de alternativas comunitárias e 
individuais, como uma medida de contenção produzida por um morador do bairro de 
Padre Hugo com placas de concreto que alinha medidas estruturais com produção 
de ervas e plantas úteis para alimentação. O texto mostra como essa relação entre 
a ocupação de encostas, as medidas de adaptação e o Estado são complexas e 
demandam novas abordagens na sua compreensão. Em geral as medidas baseadas 
em ecossistemas trazem a luz a forma de produção da natureza no espaço urbano o 
que impele a pensar novas categorias para essa complexa relação. 

A Câmara de Eventos Climáticos Extremos ao se propor crítica busca construir 
coletivamente novas narrativas, o que demanda pensar a inserção dos trabalhadores 
no mercado de trabalho e como historicamente eles se constituem. Pensar como a 
consolidação das periferias em Salvador devem vir associadas à produção dos polos 
petroquímico de Camaçari ou industrial de Aratu-Candeias; deve estar associada à 
forma pela qual os trabalhadores puderam construir suas casas (autoconstruções) 
deslegitimada pela narrativa da invasão, do desordenado e da falta de planejamento 
(KOWARICK, 2009); pelo problema da coleta do Lixo – jogado pelos moradores 
dessas áreas de risco - sem considerar a incompletude dos sistemas de coleta, de 
escoamento de água e esgoto, que é responsabilidade primeira e última do Estado.

O artigo de Lafayette Dantas Luz e Nayara Amorim busca evidenciar as 
contradições de uma cidade tropical que pouco pensou o escoamento pluvial e a sua 

relação com a chuva. Para eles as abordagens tradicionalmente eleitas para produzir 
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a cidade compõem essa narrativa hegemônica, pautada em princípios higienistas (ao 

negligenciar aspectos sociais e culturais históricos), tecnicistas (por se restringirem à 

obras), utilitaristas (por servirem como escoamento de esgotamento sanitário) e que 

são mais uma forma de negação da natureza.    

Para os autores é fundamental novas abordagens sustentáveis e holísticas 

que supere a lógica de drenagem de montante à jusante, com impermeabilização do 

solo. É preciso investir em esgotamento sanitário, em drenagem e manejo, limpeza 

urbana etc. fazendo valer a Lei Nacional de Saneamento ou os próprios mecanismo 

previstos no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador. 

Na complexa relação entre as alterações do clima e as águas pluviais urbanas 

demandam que as infraestruturas verdes e azuis sejam consideradas, mas não sem 

que os sujeitos sejam de fato envolvidos na solução dos problemas. 

Dessa forma, o Painel Salvador de Mudança do Climática se torna importante 

para incentivar e promover análises que desvelem o quão complexa é a relação entre 

clima e sociedade. Nós produzimos ciência pensando se com as alterações do clima os 

eventos extremos vão se intensificar, se serão mais frequentes e, em geral, indicamos 

que sim, que esse processo já vem ocorrendo. Mas, independentemente disso, os 

episódios extremos serão cada vez mais extremos porque o que temos presenciado 

na contemporaneidade é a redução radical dos sistemas de proteção social do Estado; 

de flexibilização e precarização do trabalho (com reformas trabalhistas etc.) e isso 

gera uma massa de sujeitos vulneráveis lançados à sorte. Em Salvador e no Brasil 

esses sujeitos têm cara, tem cor e endereços bem conhecidos. Tem ação do Estado 

em regime de guerra, mas pouca efetividade na proteção civil desses sujeitos, que a 

todo custo o Estado tenta transformar em estatística. 

Extremo pode ser tempo, clima, mas extrema mesmo é a produção desigual e 

perversa pela qual o espaço urbano é produzido no modo capitalista de produção. É 

preciso agir, agir de forma extrema. 

Paulo C. Zangalli Jr.
Coordenador da Câmara de Eventos Climáticos Extremos
Universidade Federal da Bahia

Grace Bungenstab Alves
Coordenadora Adjunta Câmara de Eventos Climáticos Extremos
Universidade Federal da Bahia
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RESUMO

Este artigo expõe a questão do manejo das águas urbanas, dentre elas as pluviais, compreendendo 
que não existe fronteiras ou separações estanques entre as circulações das águas, os corpos hídricos 
e estruturas naturais e construídas da cidade. A questão das mudanças climáticas e da infraestrutura 
verde e azul são abordadas, assim como sua inserção no PDDU de Salvador. Com isso a abordagem 
para uma cidade com maior qualidade ambiental, sustentabilidade e resiliência deve necessariamente 
ter como pano de fundo e critério para seus planos, programas e projetos de desenvolvimento o contexto 
global das águas e dos ambientes que propiciam a sua existência e convivência com a sociedade e 
suas atividades urbanas.

Palavras-chave: mananciais, drenagem, eventos extremos

ABSTRACT

This article exposes the issue of urban water management, including rainwater, understanding that 
there are no tight borders or separations between water circulations, water bodies and natural and built 
city structures. The issue of climate change and green and blue infrastructure are addressed, as well as 
their insertion in the Salvador PDDU. Therefore, the approach to a city with higher environmental quality, 
sustainability and resilience must necessarily have as a background and criterion for its development 
planning the global context of the waters and environments that favor their existence and coexistence 
with the society and its urban activities. 

Key-words: water sources, drainage, extreme events
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INTRODUÇÃO

Quando se aborda a questão das águas pluviais no meio urbano, geralmente 

o enfoque tem origem em duas situações distintas. Ou motivado por alagamentos 

e inundações decorrerem dos eventos chuvosos intensos, onde os transtornos 

e tragédias urbanas são evidenciados pela mídia Ou decorrente de uma situação 

oposta, a falta de chuvas, que pode resultar em outro transtorno que é a falta de água 

ou seu racionamento. Normalmente esse segundo cenário não é associado a um 

problema pluvial urbano pelas pessoas, em função das reservas e captações de água 

para abastecimento situarem-se frequentemente fora das cidades. Desse quadro, em 

ambas situações, atenções concentram-se nas consequências, não sendo percebidos 

os processos que as causam. E assim obscurece-se a compreensão sobre as possíveis 

soluções, bem como quanto à interrelação entre os casos. 

As águas pluviais, principal entrada de águas nas bacias hidrográficas e de 

drenagem do meio urbano, vêm na verdade se somar a águas de outras fontes, 

constituindo um ciclo hidrológico ampliado que deve ser bem compreendido a fim de 

um melhor manejo. Águas de abastecimento são frequentemente trazidas de áreas 

fora dos perímetros urbanos. Destas águas, boa parte é convertida em esgotos que 

retornam às áreas livres, córregos, rios e mar. Águas subterrâneas, em que pesem as 

modificações urbanas, persistem em muitos locais, reabastecendo fontes e rios. 

O primeiro problema trazido, dos alagamentos e inundações, resulta de 

uma cidade despreparada para receber as águas pluviais intensas. Uma cidade 

impermeabiliza excessivamente as superfícies, e teima em drenar os espaços ao invés 

de se adaptar aos corpos hídricos que normalmente constituem a paisagem original 

dos territórios onde se implantou. O segundo problema decorre, ou se relaciona, em 

boa parte com as causas do primeiro, quando não se valoriza e nem se armazenam 

as águas nos corpos hídricos urbanos os quais poderiam ser fontes de abastecimento. 

Decorre também da depleção dos aquíferos que não mais recebem águas infiltradas 

devido à impermeabilização disseminada. Saliente-se que convivemos com um 

sistema de abastecimento de água que ostenta o inaceitável percentual de perdas 

hídricas na casa dos 40 a 50%, águas tratadas desperdiçadas (SNIS, 2008). E pelo 

lado da drenagem das cidades, esta destina-se a criar uma cidade seca, que não 

convive bem com seus corpos d´água e seus fluxos. 
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Certamente questionamentos costumeiros já podem ter surgido: “como 

conviver com rios poluídos e lagoas contaminadas?”, “como se abastecer em 

mananciais em que esgotos e lixo se acumulam?”, “como acumular mais água, 

se nos momentos de chuvas elas já se acumulam em excesso, atrapalhando 

a vida urbana?”, dentre outros. Tais preocupações são válidas e merecem ser 

respondidas. 

CAUSAS DOS PROBLEMAS RELACIONADOS ÀS ÁGUAS NO MEIO URBANO

Em nosso contexto, a urbanização ocorre desconsiderando as condições 

topográficas e ambientais das suas bacias de drenagem e hidrográficas, tanto nas 

ocupações ditas formais, como nas informais (iniciativas tomadas a partir da ausência 

das políticas, programas e projetos pelo Estado). Goldenfum et al. (2007) ressaltam 

que trabalhar a mínima interferência no ciclo hidrológico em escala de bacia torna-

se mais difícil quando apenas uma parte da bacia hidrográfica (a chamada “cidade 

formal”) segue as regras definidas no planejamento. O que percebemos é que tanto 

na cidade formal como na informal medidas mitigadoras e compensatórias podem 

ser incorporadas no planejamento para uma melhor articulação da gestão das águas 

urbanas com o ciclo hidrológico. 

Com as abordagens tradicionalmente adotadas para as águas urbanas, as 

cidades têm sido espaços de negação da natureza, conforme reforça Souza et al. 

(2013). Essas práticas têm tido base na concepção higienista, o que é comprovado, 

na atualidade, a sua limitação para lidar com as águas urbanas (Tucci, 2018), sequer 

solucionando problemas a que se propõem (evitar alagamentos), muitas vezes 

apenas transferindo o problema para outros locais. Tais práticas são ineficazes, dentre 

outras razões, por negligenciar aspectos socioculturais e ecológicos, embora tenham 

tido na sua origem uma importante base em preocupações de saúde pública (Souza 

et al., 2015). Têm, assim, um caráter tecnicista, quando os projetos restringem-se 

essencialmente a obras e são realizados isoladamente de outras ações, considerando 

que se bastam por si só para solução de problemas. Também, são utilitaristas, pois os 

rios são tratados como canais para diluição e transporte de esgotos, desconsiderando 

as inúmeras funções ecológicas e ambientais dos mesmos. 
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AS PERSPECTIVAS PARA REVERTER A PRÁTICA OBSOLETA 

Um dos novos conceitos na abordagem atual da drenagem e que vem 
sendo incorporado em algumas cidades envolvem alternativas para “convivência” 
ou adaptação ao problema dos alagamentos. Um exemplo disso, está na “Carta 
de inundações de Belo Horizonte”, a qual, com base em modelagem hidráulica e 
hidrológica, informa a população sobre a possibilidade de ocorrência de alagamentos 
em determinados locais (Souza et al., 2013), embora se trate de um caso de 
remediação a um problema já instalado. 

Concepções mais sustentáveis e holísticas que visam avançar e ampliar 
a perspectiva no manejo das águas no meio urbano têm sido desenvolvidas e 
implementadas. Souza et al. (2013) expõe que no final da década de 1980 novos 
dispositivos foram incorporados à infraestrutura de drenagem urbana, associando 
o conceito de Melhores Práticas de Manejo (Best Management Practices - BMP), 
conceito originado na América do Norte (USEPA, 1995; Jones e MacDonald, 2007), tais 
como pavimentos permeáveis, trincheiras e valas de infiltração, alagados construídos 
(wetlands), entre outros. Esse conceito no entanto tinha foco apenas nos dispositivos, 
com alguma integração urbanística localizada. A abordagem evoluiu, em torno do ano 
2000, para uma consideração mais abrangente da bacia e do impacto dos padrões 
urbanísticos nos processos hidrológicos. Dessa forma, não se tem apenas foco nos 
dispositivos de controle, mas também no desenho urbanístico e suas relações com o 
ambiente, além de considerar as características físicas da paisagem (como depressões 
dos terrenos, áreas alagáveis, áreas verdes, os cursos d’água etc). 

Poleto (2011) nos indica abordagens que têm se consolidado com concepções 
e técnicas “inovadoras” no manejo e drenagem de águas pluviais urbanas: 

• Técnicas Compensatórias; 
• Sistemas de Drenagem Sustentável [Sustainable Urban Drainage Systems 

- SUDS, origem: Reino Unido]; 
• Desenvolvimento de Baixo Impacto [Low Impact Development - LID, origem: 

EUA e Canadá], e Projeto e Desenvolvimento Urbano de Baixo Impacto [Low 

Impact Urban Design and Development - LIUDD, origem: Nova Zelândia];  
• Projeto Urbano Hidricamente Sensível [Water Sensitive Urban Design - 

WSUD, origem: Austrália], do qual deriva a denominação Cidades Sensíveis 
à Água, ou Hidricamente Sensíveis. 
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Trabalhar considerando tais abordagens enfrentaria o desafio de reverter o 
senso comum, o qual cada vez mais desconhece a existência e os benefícios da 
chamada infraestrutura verde e azul, entendida como o planejamento estratégico e 
sistêmico de tipologias paisagísticas multifuncionais, adaptáveis e baseadas nos ciclos 
e propriedades da natureza, objetivando:  a potencialização das funções exercidas 
pelo sistema de espaços livres (infraestrutura, circulação, lazer, proteção ambiental, 
etc); o fornecimento e manutenção dos serviços ecossistêmicos, em seus aspectos 
ecológicos e sociais e o manejo das águas (residuais, pluviais, fluviais) na perspectiva 
sustentável e de baixo impacto. Tais benefícios são expostos por inúmeros autores, 
dentre os quais Herzog e Rosa (2010), Benini (2015), Ragonha e Corrêa (2016), e 
Morsch et al. (2017). 

Lamentavelmente, as narrativas dos gestores públicos, justificando suas obras 
na forma tradicional, setorizada e desintegrada, fomenta a ignorância da população 
sobre essa questão, assim como a distância das informações que mostram que outras 
alternativas existem, são viáveis e podem ser mais desejáveis. 

Avançar para além da forma tradicional de apenas drenar as águas pluviais de 
montante para jusante, impermeabilizando sem controle as superfícies, eliminando 
áreas livres e canalizando rios, requer também dotar a população de serviços públicos 
de saneamento básico (abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, conforme estabelecido na Lei no 11.445/2007 - Lei Nacional de Saneamento 
Básico), com foco na melhoria da salubridade ambiental da cidade, consequentemente 
melhorando a saúde dos seus habitantes.

AS ÁGUAS URBANAS DE SALVADOR E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

As bacias hidrográficas sobre as quais a cidade de Salvador foi implantada 
e se alastra, inserem-se na região hidrográfica do estado da Bahia denominada 
Recôncavo Norte. Por serem relativamente pequena com relação aos limites do 
município, neste estando contidas em sua maioria, perdem visibilidade e mesmo ação 
por parte da instância estadual responsável pela sua gestão. Como a Lei 9433/97, que 
instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece dominialidade estadual 
às bacias hidrográficas (à exceção das que cortam mais de um Estado, quando o 

domínio é Federal), os municípios frequentemente se esquivam de responsabilidade 

na gestão das bacias. No entanto detém a gestão do território, devendo a estes 
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ordenar a ocupação e uso do solo, o que deveria ser indissociado do conceito de bacia 

hidrográfica. Neste vácuo, ou indefinição, municípios e estado deveriam estabelecer 

articulações a fim de uma gestão mais eficaz do solo e suas águas. Sem entrar em 

pormenores dessas questões, o que aqui não é o foco, enfatizamos a concreta e 

necessária responsabilidade do poder municipal sobre a questão ambiental das suas 

bacias hidrográficas, quanto ao uso do solo e também quanto aos corpos hídricos aí 

presentes, indissociavelmente. 

A partir da mencionada lei, Planos de Bacias têm sido elaborados, porém a 

questão das mudanças climáticas até hoje não vem sendo considerada nos mesmos. 

Desta forma, a necessária gestão dos territórios e seus corpos d´água, integradamente, 

não podem esquivar-se de empreender esforços com o melhor dos conhecimentos 

atuais sobre potenciais alterações climáticas regionais e afetações microclimáticas 

locais. 

Pesquisas têm buscado abordar aspectos de desenho urbano e microclima 

(Swapan , 2016; Guo et al., 2017), porém quanto a mudanças climáticas regionais 

predominam análises voltadas para a disponibilidade hídrica e abastecimento (Silva et 

al., 2011;) ou eventos de cheias e inundações (Kundzewicz, 2013), incluindo o efeito 

de elevação do nível do mar (Nicholls e Cazenave, 2010). 

Inúmeros modelos climáticos, com diferentes estruturas, condições e para 

escalas diversas buscam simular as condições de circulação atmosférica a fim 

de estimativas de projeções de clima diante de alterações esperadas em dadas 

variáveis. Há os modelos de circulação global os quais são usualmente acoplados 

a modelos de circulação regional, em escala mais localizada, desta forma buscando 

estimar condições climáticas mais locais. O modelo regional da atmosfera HadRM3P 

foi aninhado no modelo global atmosférico HadAM3, conforme indicam (Genz et al., 

2011), realizado pelo próprio Hadley Center1. Estudos desenvolvidos para o estado 

da Bahia, considerando o modelo regional de clima HadRM3P para os cenários de 

emissões de gases de efeito estufa estimam drástica redução da produção hídrica 

em bacias hidrográficas, a exemplo de redução da vazão média anual de 94% no Rio 

Pojuca, 73% no Rio Paraguaçu e 44% no Rio Grande para o cenário A2 (2070 a 2100) 

(Genz et al., 2011). Tais resultados, são consequência das expectativas de aumento 

1  Mais referências sobre os mesmos podem ser encontradas em  http://precis.metoffice.com/index.
html, em PRECIS (2002) ou em Ambrizzi et al. (2007).
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de temperatura do ar, de redução nos volumes pluviométricos, da sua concentração 

temporal (chuvas mais intensas) e espaçamento na ocorrência (mais dias secos ao 

longo do ano). Tal quadro permite antever que, nas bacias urbanas, eventos de chuva 

mais intensos atuam no aumento dos volumes escoados em curtos períodos de tempo 

os quais se agravam com a impermeabilização dos solos e a baixa capacidade de 

armazenamento e infiltração da cidade.

AS ÁGUAS URBANAS, AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O PDDU DE SALVADOR

Salvador tem no seu Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU (Lei 

no 9.069/2016) importantes dispositivos que se referem às águas urbanas e ao 

saneamento. 

Quanto ao tema Águas Urbanas, destacamos do Artigo 20 do PDDU, algumas 

“diretrizes para a conservação, manutenção da qualidade ambiental, recuperação e uso 

sustentável das águas urbanas superficiais e subterrâneas no território do Município”, as 

quais preveem: o “controle e fiscalização da ocupação e da impermeabilização do 
solo nas áreas urbanizadas”; a “conservação da vegetação relevante e recuperação 
daquela degradada, em especial, as Áreas de Preservação Permanente (APP), 
Áreas de Proteção Ambiental (APA), Áreas de Proteção aos Recursos Naturais 
(APRN) e demais áreas integrantes do Sistema de Áreas de Valor Ambiental e 

Cultural (SAVAM), definido no PDDU como áreas de valor ambiental no território do 

Município que  contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental urbana; a 

“monitoração e controle das atividades com potencial de degradação do ambiente, 

especialmente quando localizadas nas proximidades de cursos d’água, de lagos, 

lagoas, áreas alagadiças e de represas, destinadas ou não ao abastecimento humano”; 

um “sistema de monitoração pelo Município (...) para acompanhamento sistemático 
da perenidade e qualidade dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos no 

território de Salvador, destinados ou não ao abastecimento humano”; a criação de 

“fóruns de entendimentos sobre a utilização e preservação da qualidade das 
águas e do ambiente como um todo”; o “estabelecimento, como fator de prioridade, 

da implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário, bem como 

intensificação de ações de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, de modo 

a evitar a poluição e contaminação dos cursos d’água e do aquífero subterrâneo, 
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em especial nas áreas de proteção de mananciais”; e a “adoção de soluções 
imediatas para as ligações domiciliares de esgoto e para os pontos críticos do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, visando melhorar a salubridade 

ambiental, bem como desativar as ‘captações de tempo seco’ construídas nos corpos 

d’água principais, PROMOVENDO A RESTAURAÇÃO DOS RIOS URBANOS E DE 
SUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS” (grifos nossos).

Destacamos partes do Artigo 96 do PDDU, onde se estabelece que a 

drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas devem se orientar segundo: “a 

compatibilidade com o processo de assentamento e expansão do tecido urbano”; “... 

a adoção prioritária de medidas estruturantes, considerando as especificidades 
morfológicas, pluviométricas, ambientais, socioculturais e econômicas”; “o maior 

equilíbrio entre absorção, retenção e escoamento de águas pluviais, objetivando 

o controle da ocupação do solo e do processo de impermeabilização do solo”; “a 

preservação das áreas livres”; a definição de “índices de permeabilidade para as 

zonas e normas para o emprego de materiais que permitam a permeabilidade”, assim 

como a “implantação de dispositivos de retenção e reuso de águas pluviais nos 

empreendimentos”, dentre outras orientações (grifos nossos). 

No Artigo 97 do Plano Diretor, enfatizamos algumas das suas diretrizes: 

“implantação de medidas estruturantes de prevenção de inundações”, logo não 

exclusivamente estruturais, como as canalizações de rios; “controle da ocupação das 

encostas, dos fundos de vale, talvegues, várzeas e áreas de preservação permanente 

ao longo dos cursos e espelhos d’água, preservando a vegetação existente e visando 

à sua recuperação; “análise de alternativas e medidas integradas, estruturais e 
estruturantes de natureza preventiva e institucional, criando parques lineares, 

a recuperação de várzeas, matas ciliares, implantação de valas de infiltração 

gramadas, reservatórios de contenção de cheias, ...”; “ampliação da geração de 
dados e conhecimento dos processos hidrológicos nas bacias hidrográficas 
e de drenagem natural do Município e sua região, do impacto da urbanização 
nesses processos e das consequências das inundações”; “...fiscalização do uso 
do solo nas faixas sanitárias, várzeas, fundos de vale e nas áreas de encostas”; 

“definição de mecanismos de fomento para usos do solo compatíveis com áreas 
de interesse para drenagem, tais como parques lineares, área de recreação e lazer, 

hortas comunitárias e manutenção da vegetação nativa”; dentre outras (grifos nossos).
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Por fim, o Artigo 98, onde traz aos objetivos prioritários para o “Sistema de 

Drenagem e o Manejo de Águas Pluviais Urbanas”, ressaltamos apenas dois de 

seus itens: a necessidade de elaboração, implementação e monitoramento do Plano 
Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas, assim como de um 

Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, em conformidade com a legislação 

superveniente e em sintonia com as melhores concepções e técnicas da atualidade.

Em que pese o avanço positivo deste conteúdo do PDDU, a realidade da cidade 

e das ações da sua administração, mostram até o momento uma defasagem ou não 

cumprimento de tais diretrizes apontadas no plano diretor, sendo que, como afirma 

Moraes (2019) é “necessário que eles deixem de constar apenas como letra da lei 

para serem efetivamente implementados pelo Poder Público Municipal e sociedade 

soteropolitana”. Tal observação cabe também ao nível administrativo estadual, no que 

lhes compete, nas ações que afetam a cidade do Salvador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que não é por falta de legislação, nem por falta de órgãos de gestão, 

que a situação das águas urbanas chegou ao estado atual de poluição e degradação, 

a ausência de investimentos nas áreas verdes protegidas, conflitos entre planos e 

projetos setoriais e a omissão na fiscalização da ocupação de áreas de mananciais, 

têm contribuído para acelerar o processo de degradação ambiental em todo o país 

(MARCONDES, 1999 apud GORSKI, 2008).

São imprescindíveis avaliações sobre a infraestrutura azul e verde da cidade e 

sua capacidade de receber as águas meteóricas, e outras (como referido no início), 

em cenários de mudanças climáticas, permitindo condições que não apenas previnam 

transtorno aos habitantes, mas que possibilitem recarga de mananciais, conforto 

térmico, suporte a ecossistemas e salubridade ambiental, necessidades fundamentais 

a serem fomentadas e consideradas seriamente. 
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Encostas verdes para salvar vidas: 
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a redução de risco de deslizamentos em 
comunidades de Salvador/Bahia
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RESUMO

Medidas baseadas nos serviços ecossistêmicos para a adaptação à mudança do clima e redução de 
risco de desastres visam se aproveitar dos benefícios que a natureza pode trazer para lidar com impactos 
potenciais adversos. O objetivo principal do presente estudo é a identificação dessas soluções verdes 
e a comparação com medidas tradicionais para a redução de risco de deslizamentos em comunidades 
de Salvador que potencialmente vão aumentar com a mudança do clima. Foram aplicados métodos 
qualitativos de pesquisa social, entre outros, como entrevistas semiestruturadas e oficinas participativas 
em comunidades selecionadas. Os resultados mostram que as medidas baseadas na natureza são, 
na maioria dos casos, tão eficientes quanto as medidas tradicionais, mas muitas vezes mais baratos e 
contribuem com vários cobenefícios para o desenvolvimento sustentável da cidade de Salvador.

Palavras-chave: Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE); Vulnerabilidade a mudança do clima; 
Redução de Risco de Desastres (RRD); Assentamentos Informais; Deslizamentos

ABSTRACT:

Ecosystem service-based measures for climate change adaptation and disaster risk reduction aim to 
take advantage of the benefits that nature can bring to address potential adverse impacts. The main 
objective of this study is the identification of these green solutions and the comparison with traditional 
measures to reduce the risk of landslides in communities of Salvador that will potentially increase with 
climate change. Qualitative methods of social research were applied, among others, such as semi-
structured interviews and participatory workshops in selected communities. The results show that 
nature-based measures are, in most cases, as efficient as traditional measures, but often cheaper and 
contribute several co-benefits to the sustainable development of the city of Salvador.

Keywords: Ecosystem-based Adaptation (EbA); Climate Change Vulnerability; Disaster Risk Reduction 
(DRR); Informal Settlements; Landslides
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MUDANÇA DO CLIMA E ADAPTAÇÃO BASEADA EM ECOSSISTEMAS (ABE)

A cidade de Salvador já sofre com eventos climáticos extremos como chuvas 

fortes que causam deslizamentos e inundações. A análise dos dados, das modelagens 

dos cenários climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) (CHOU 

ET AL., 2014), tanto das variáveis da quantidade de chuva máxima quanto dos dias 

consecutivos de chuva, indicou um aumento potencial da exposição climática em 

relação à movimentos de massa já que, a tendência é ter mais eventos extremos de 

volume e de duração.

Uma abordagem cada vez mais usada no mundo inteiro para se adaptar à 

mudança do clima e reduzir o risco de desastres (RRD) visa aproveitar mais os 

benefícios que a natureza traz para o bem-estar humano, os chamados serviços 

ecossistêmicos. A adaptação baseada em ecossistemas (AbE) pode ser definida 

como o uso da biodiversidade e, dos serviços ecossistêmicos como parte de uma 

estratégia geral de adaptação para ajudar as pessoas a se adaptarem aos efeitos 

adversos da mudança do clima (CBD, 2009). O IPCC, Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas, considera abordagens baseadas em ecossistemas 

como estratégias “sem arrependimento” pois, proporcionam múltiplos benefícios 

socioeconômicos independentemente de desastres incluindo: sequestro de carbono, 

conservação da biodiversidade e alívio da pobreza (IPCC, 2012 e 2014). As medidas 

tradicionais de prevenção e mitigação de desastres concentram-se, inclusive em 

Salvador, na infraestrutura “cinza” como muros de contenção e outras soluções 

técnicas enquanto as soluções “verdes” são frequentemente subestimadas. A AbE 

requer horizontes de tempo mais longos para demonstrar uma proteção eficaz contra 

impactos de risco, por exemplo, uma floresta de proteção precisa de tempo para crescer 

antes que possa estabilizar uma encosta ou amenizar o impacto potencial de um 

deslizamento. Geralmente, as cidades, são dominadas pela infraestrutura construída, 

consequentemente, o planejamento muitas vezes negligencia os potenciais e 

benefícios dos ecossistemas em favor de soluções de engenharia pura para lidar com 

desastres (MERCER ET AL., 2012). Soluções baseadas na natureza, para reduzir 

os impactos potenciais da mudança do clima, já provaram ser eficazes com base em 

vários estudos de caso (UNEP ET AL., 2014). No Brasil, AbE é um dos princípios que 

regem o Plano Nacional de Adaptação (PNA) e medidas AbE foram contempladas em 

diversas estratégias setoriais que compõem o PNA. 
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Nesse contexto, o presente artigo resume a metodologia e os resultados de 

parte de uma consultoria encomendada1 pela Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit mbH (GIZ) que apoia o Ministério de Meio Ambiente (MMA) na 

implantação do PNA. Os objetivos são a identificação e comparação de medidas de 

adaptação àa mudança do clima em relação à redução do risco de deslizamentos com 

base em uma análise de vulnerabilidade2 incluindo percepções da população local e 

de especialistas sobre a efetividade de infraestrutura verde e impedimentos para a 

implantação dessas soluções baseadas na natureza.

O CICLO ABE E MÉTODOS QUALITATIVOS E PARTICIPATIVOS

O quadro metodológico se orienta no chamado “ciclo AbE” que é o conceito 

estruturado como se integra AbE em projetos de desenvolvimento identificando 

medidas de adaptação inclusive de infraestrutura (MMA, 2018). Essa metodologia é 

uma versão adaptada para soluções verdes do ciclo de identificação de medidas de 

adaptação geral. O ciclo AbE completo consiste em 6 fases:

1. Aplicar a lente climática: Decidir se a mudança do clima deve ser 

considerada no planejamento;

2. Avaliar o risco climático: Analisar a vulnerabilidade e os riscos de impactos 

da mudança do clima; 

3. Identificar medidas de adaptação: Determinar medidas de adaptação para 

reduzir os riscos;

4. Priorizar e selecionar medidas de adaptação: Definir quais medidas de 

adaptação serão implementadas;

5. Implementar: Planejar e executar as medidas selecionadas;

6. Monitorar e avaliar: Analisar os resultados ao longo do processo e realizar 

ajustes. Como o objetivo do trabalho apresentado não é implantar medidas 

de AbE, o processo do ciclo AbE termina antes do passo 3 do ciclo AbE.

1 Essa consultoria ainda tratou da identificação de medidas de AbE em relação a inundações e ao 
comforto térmico. 

2 Definição do quarto relatório de avaliação (AR4) do IPCC (2007).
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Duas comunidades (Beira Dique e Padre Hugo) foram selecionadas com base 

nos seguintes critérios: a) presença de Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa 

Civil (NUPDEC) da Defesa Civil (CODESAL) e sua atuação, b) liderança comunitária 

(capacidade de articulação, mobilização, coesão e atuação), c) grau de risco atual, d) 

intervenções de RRD/contenções/remoções já programadas (como um Plano de Ações 

Estruturais - PAE), e) e presença de ecossistemas (incl. no entorno e degradados), f) 

visibilidade de uma potencial intervenção ou da comunidade em geral, g) exposição a 

mudança do clima.

• Para o levantamento de dados, vários métodos foram aplicados a seguir:

• Entrevistas semiestruturadas com especialistas

• Visitas de campo e entrevistas semiestruturadas com lideranças locais

• Grupos focais nas comunidades selecionadas

• Análise de documentos, dados e mapas

• Pesquisa bibliográfica sobre medidas de AbE

Nas entrevistas semiestruturadas (25 no total) seguiu-se um questionário 

com perguntas chave em relação a impactos potenciais e vulnerabilidade 

(exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa), identificação de medidas de 

adaptação (incl. custo, eficácia e viabilidade, cobenefícios e potenciais desafios 

na implementação). Essas perguntas foram adaptadas e aprimoradas no decorrer 

das entrevistas.

No caso dos grupos focais nas comunidades (três no total) aplicaram-se métodos 

de pesquisa participativa (LANGE ET AL., 2014) como mapa falado, discussão em 

grupo, buzzgroups buscando informações sobre os mesmos tópicos mencionados nas 

entrevistas semiestruturadas, mas, além disso, focando também em conhecimento 

sobre serviços ecossistêmicos e participação comunitária.

A base da elaboração do portfólio de potenciais medidas de AbE consistiu na 

análise de vulnerabilidade já que, as informações sobre a contribuição da degradação 

do meio ambiente, em especial, como fatores de exposição e os elementos de 

sensibilidade e capacidade de adaptação trazem indicativos sobre potenciais soluções. 
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Pesquisas bibliográficas sobre medidas de AbE e RRD em outras cidades, resultaram 

num portfólio de potenciais medidas gerais que foi enriquecido com experiências 

pontuais já existentes em Salvador. 

VULNERABILIDADE E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

IMPACTOS POTENCIAIS, VULNERABILIDADE E RISCO DE DESLIZAMENTO

Fora do aumento de eventos pluviométricos intensos contribuem para a 

exposição o fato de que existem casas e seus habitantes expostos em áreas de 

risco de deslizamento como principal fator de risco. Além disso, lixo nas encostas 

e drenagem informal inadequado que direciona a água e esgoto para as encostas 

são fatores que podem desencadear movimentos de massa. Vegetação degradada 

e inadequada, como bananeiras, também contribuem para o risco de deslizamento 

uma vez que a ausência do sistema de raízes da vegetação para segurar o solo, 

aumenta a erosão superficial. A sensibilidade em relação a deslizamentos é alta 

porque as construções nas comunidades na maioria dos casos são frágeis. Os 

impactos potenciais dos deslizamentos são muito graves e podem causar perda de 

vidas e a destruição completa de edificações e demais infraestrutura. As medidas da 

CODESAL como impermeabilização de encostas, sistemas de alerta, implementação 

de rotas de fuga e NUPEDEC são preparativas e preventivas. A população das áreas 

pesquisadas apontou, nas oficinas, em primeiro lugar soluções do poder público para 

a redução do risco de deslizamentos e não vê como poderia contribuir, mostrando 

uma baixa capacidade adaptativa dos moradores das comunidades.

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO AO RISCO CLIMÁTICO DO AUMENTO DE 
DESLIZAMENTOS

A obra tradicional e aplicada há décadas pela Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia (CONDER) é consistiu na contenção de encosta com 

uma construção com tirantes e cortina atirantada (figura 4a). Essa obra elimina 

com muita probabilidade o risco de deslizamento. Em casos extremos de declividade 

e condições do solo é a opção mais efetiva. Por isso é bastante aceito tanto pelos 
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especialistas quanto pela população local. No entanto, o custo é muito alto. Outra 

obra de contenção tradicionalmente aplicada pela CODESAL e CONDER é o solo 
grampeado com acabamento de argamassa e drenagem (figura 4b). Essa medida 

tanto estabiliza o solo com os grampos quanto impermeabiliza impedindo a infiltração 

de água no solo. A obra atualmente mais aplicada pela prefeitura de Salvador é a 

geomanta que é uma medida unicamente para impermeabilizar a encosta (figura 

4c). O baixo custo é a maior vantagem. Por outro lado, a geomanta tem durabilidade 

bastante limitada (até cerca 5 anos) necessitando de manutenção ou renovação. 

Além disso, como uma medida que unicamente impermeabiliza o solo, não elimina 

o risco. Essas três medidas de infraestrutura cinza têm, além da redução de risco de 

deslizamentos, nenhum cobenefício para o meio ambiente ou a população local, mas 

são intervenções muito impactantes para a comunidade, mas a alta visibilidade da 

obra mostra desempenho do poder público. Além disso, o concreto aquece o ambiente 

contribuindo para a ilha de calor e pode impactar visualmente já que o concreto em 

muitos casos não é visto como algo bonito.

Contudo, medidas hibridas já têm cobenefícios bastante vantajosos. A figura 4d 

mostra uma obra de contenção de solo grampeado com revestimento verde. Todos 

os especialistas entrevistados se pronunciaram em favor desse tipo de acabamento 

uma vez que os grampos estabilizam o solo e o revestimento de grama impermeabiliza 

da mesma forma como o revestimento cinza. O custo médio torna essa medida bastante 

viável em relação às medidas cinzas mencionadas acima. Além dos cobenefício de 

amenizar o calor, aumentar a biodiversidade na cidade e contribuir para a purificação 

e melhora do ar, essa obra polui menos visualmente. Outra medida híbrida que já foi 

implantada pontualmente em terrenos particulares em Salvador é uma intervenção 

com grampos, MacMat (um tipo de rede de arame) e árvores ou outro tipo de 

vegetação (figura 4e). Essa técnica estabiliza o solo e dura tanto quanto as outras 

obras que usam revestimento “cinza”, mas têm todos os cobenefícios da infraestrutura 

verde ainda potencializados pelo tamanho da vegetação, que pode ser plantada e 

ainda pode-se cultivar vegetação frutífera beneficiando a comunidade e contribuindo 

para o desenvolvimento local. O custo dessa técnica é bastante competitivo em relação 

às medidas tradicionais de infraestrutura.

Em relação a medidas unicamente verdes para reduzir o risco de 

deslizamentos existe um exemplo em Salvador utilizado cada vez mais mundo afora. 



169

A espécie de gramínea chamada vetiver tem caraterísticas bastante favoráveis 

porque não só impermeabiliza o solo, mas também estabiliza com raízes de até 

vários metros de profundidade a encosta (figura 4f). Apesar dessa estabilização 

não ser tão efetiva quanto os grampos de metal, tradicionalmente usados, o vetiver 

pode ser suficientemente efetivo em situações específicas. Além dos cobenefícios 

de infraestrutura verde já mencionados, as folhas do vetiver podem ser usadas 

para vários fins. O custo muito baixo e a durabilidade tornam essa medida muito 

rentável. No entanto, aplicada em áreas de comunidades essa intervenção 

poderia se tornar com mais facilidade sujeito a invasão por meio de construções 

informais. Outra medida unicamente verde é o reflorestamento (figura 4g) que 

tem a vantagem de estabilizar o solo e ter uma boa durabilidade. No entanto, a 

eficiência de reduzir o risco de movimentos de massa tem que ser estudado para 

cada situação com atenção. Os cobenefícios são os mesmos mencionados acima. 

A cobertura de grama (figura 4h) em encostas já é bastante usada na cidade de 

Salvador. Segundo os especialistas entrevistados, essa medida impermeabiliza da 

mesma forma do que a geomanta, mas tem uma durabilidade maior, é mais barato 

e tem todos os cobenefícios já mencionados no caso do revestimento verde. No 

entanto, não estabiliza o solo e consequentemente só deveria ser aplicado em 

situações adequadas.

Outras soluções verdes e híbridas que não foram aprofundadas nesse trabalho, 

mas, que valem muito ser pesquisadas, são:

• Biomanta

• Muro de arrimo

• Grade viva

• Gabião vivo

A tabela 1 resume as medidas de redução de risco de deslizamentos em 

encostas em relação a função, cobenefícios, custos e desafios. É nítido que existem 

soluções baseadas em ecossistemas ou híbridas, que tem as mesmas funções, do 

que medidas de infraestrutura cinza, mas que tem mais cobenefícios, em alguns casos 

menos desafios e que são até mais baratos.
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Figuras 1a-h. Diferentes técnicas para a redução do risco de deslizamento.
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Tabela 1. Comparação das medidas de adaptação e redução de risco de 
deslizamentos em encostas

Medida Função Cobenefícios Custos Desafios

Tirantes e cortina 
atirantada 

• Estabiliza
• Impermeabiliza

Até R$ 2.000/m² • Impacto da intervenção 
e visual

• Aquece o ambiente

Grampos com 
acabamento de 
argamassa

• Estabiliza
• Impermeabiliza

Ca. R$ 1.200/m² • Impacto da intervenção 
e visual

• Aquece o ambiente

Geomanta • Impermeabiliza Ca. R$ 150/m² • Aquece o ambiente
• Impacto visual
• Durabilidade
• Não estabiliza

Grampos com 
revestimento 
verde

• Estabiliza
• Impermeabiliza

• Ameniza calor
• Melhoras na qualidade do ar
• Baixo impacto visual

Ca. R$ 800/m² • Intervenção impactante

Vetiver • Impermeabiliza
• Estabiliza 

superficialmente

• Ameniza calor
• Melhoras na qualidade do ar
• Baixo impacto visual
• Uso do material

Ca. 20-40R$/m² • Risco de ocupação
• Estabiliza pouco

Grampos, manta 
e árvores

• Estabiliza • Ameniza calor
• Melhoras na qualidade do ar
• Mais biodiversidade urbana
• Baixo impacto visual
• Plantar árvores frutíferas

Ca. 800-900 R$/m²

Reflorestamento • Estabiliza • Ameniza calor
• Melhoras na qualidade do ar
• Mais biodiversidade urbana
• Baixo impacto visual
• Plantar árvores frutíferas/

valor

Ca. 20.000R$/ha • Viabilidade dependendo 
da situação

Grama/
hidro-semeadura

• Impermeabiliza • Ameniza calor
• Melhoras na qualidade do ar
• Baixo impacto visual

Ca. 10-20 R$/m² • Menos aceito
• Risco de ocupação
• Não estabiliza

Fonte: Elaborado pelo autor

 Em geral, os especialistas entrevistados no estudo mostraram-se muito 

favoráveis às medidas baseadas na natureza confirmando a efetividade, os vários 

cobenefícios e o custo favorável. Por outro lado, ressaltaram a importância de 

sensibilização da comunidade para que a população participe e valorize as medidas 

verdes (incl. para não ocupar esses espaços verdes) e apontaram a necessidade 

de analisar bem a situação na qual esse tipo de medida é viável. A maior dúvida 
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mencionada é em relação a qual vegetação usar e em qual situação (raízes 

verticais, consumo de água, tamanho da copa, potencial uso para a comunidade, 

impermeabilidade da plantação). 

A comunidade, em primeiro lugar, reivindica obras cinzas do poder público 

mas, após explicações, acerca das funções da natureza, a mesma comunicou que 

poderia contribuir na implantação e manutenção de medidas. Por isso, sensibilizar 

a comunidade é crucial para o sucesso de medidas verdes e usar vegetação que dá 

valor para a comunidade (e.g. frutas ou em relação a religião) pode se tornar um ponto 

muito importante a ser considerado.

Uma medida de contenção de encosta para reduzir o risco de deslizamento por 

conta própria se encontra na comunidade de Padre Ugo (figura 2Figura 2). O dono 

da casa usou placas de concreto para criar pequenos terraceamentos que aproveitou 

ainda para cultivar plantas úteis como mamão e ervas. Segundo o dono, o uso de 

vegetação ajuda na estabilização da encosta. Esse exemplo poderia muito bem servir 

como multiplicador para a comunidade e além.

Figura 2. Contenção de encosta por conta própria.

Fonte: W. Lange, 2019
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A avaliação de vulnerabilidade mostrou outros fatores de risco que também 

devem ser abordados com as seguintes medidas (não necessariamente baseadas 

nos serviços ecossistêmicos) que visam em especial reduzir pontos desencadeadores 

de deslizamentos:

• Melhorar a coleta de lixo: O acúmulo de lixo em locais inadequados como 

as encostas é um desafio recorrente conhecido como fator desencadeador 

de movimentos de massa.

• Adequar drenagem: Em muitos casos, a drenagem informal ou superficial, 

tanto de água de chuva quanto de esgoto, é direcionada para as encostas 

aumentando o volume de água infiltrada e consequentemente a potencial 

saturação do solo. 

• Reduzir a impermeabilidade do solo: Relacionado ao ponto anterior, 

favorecer a infiltração de água no solo em lugares distantes das encostas 

pode reduzir o volume jogado nas encostas.

A necessidade de sensibilizar e conscientizar foi opinião unânime dos 

especialistas entrevistados, mas também reforçada pelos participantes das 

comunidades. Sem conhecer os benefícios das medidas baseadas na natureza, a 

mobilização e consequente participação da comunidade, tanto na implantação quanto 

na manutenção das medidas, parece pouco viável. Os temas mais relevantes a serem 

abordados em campanhas de sensibilização são:

• Coleta e disposição adequada do lixo

• Funções e serviços da vegetação (estabilização de encostas, retenção e 

infiltração da água, sombra, etc.)

• Própria responsabilidade e possibilidade em contribuir no estabelecimento e 

manutenção dos serviços ecossistêmicos

• Técnicas de manejo de vegetação e áreas verdes
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Fora de atividades presenciais de sensibilização recomenda-se a elaboração 

de manual de manejo de áreas verdes, em comunidades, que serve tanto para as 

medidas de redução do risco de deslizamentos quanto para aquelas descritas em 

relação a redução do risco de inundações. O grande desafio de campanhas de 

sensibilização é conseguir durabilidade e quais medidas serão realmente aceitas e 

mantidas a longo prazo. Cobenefícios incluem, a sensibilização geral sobre temas de 

meio ambiente e sustentabilidade. 

Ao longo do estudo apareceram várias lacunas de conhecimento que recomenda-

se preencher:

• Qual tipo de vegetação é melhor e em qual situação? 

• Quais são as interpretações mais concretas dos cenários climáticos e suas 

consequências?

• Qual é a relação custo-benefício para as medidas verdes?

• Quais lacunas de conhecimento e percepção da população das comunidades 

precisam ser abordadas em detalhe?

É importante ressaltar, por último, que o desafio existe porque têm habitações 

em áreas suscetíveis colocando sua população em risco. Essa questão tem muito a 

ver com políticas habitacionais e de redução de desigualdade e o reassentamento da 

população das áreas de risco pode ser uma medida que elimina o risco, no entanto 

é socialmente muito sensível e muito custosa. Por consequência, é em muitos casos 

pouco viável e sempre deve ser a última solução. Por essas razoes essa medida não 

foi contemplada no presente estudo.

CONCLUSÃO

Existe uma vasta gama de potenciais soluções baseadas na natureza, para 

a adaptação aos potenciais impactos da mudança do clima e redução de risco de 

deslizamentos, ainda pouco exploradas na cidade de Salvador. Como os especialistas 

entrevistados confirmaram, essas medidas são, na maioria dos casos, tão eficientes 
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quanto as medidas tradicionais, mas muitas vezes mais baratas e contribuem com 

vários cobenefícios para o desenvolvimento sustentável da cidade de Salvador e 

para o bem estar da população. Para a implantação em comunidades, em especial, 

campanhas de sensibilização e conscientização são essenciais. Fora da realização 

de projetos pilotos altamente recomenda-se a transversalização dessas medidas 

no planejamento urbano, cadernos de encargo, planos setoriais como o plano de 

mitigação e adaptação, diretrizes urbanísticos e educação ambiental nas escolas.
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RESUMO

O presente artigo é parte de uma tese de doutorado desenvolvida no Programa de Pós-graduação em 
Geografia da Universidade Federal da Bahia. Teve por objetivo apresentar algumas considerações 
acerca de importantes situações de risco que ocorrem na cidade de Salvador-Bahia, os desabamentos 
de imóveis, deslizamentos de terra e alagamentos, bem como, de ações de resiliência frente a esta 
temática. Metodologicamente, trata-se do mapeamento, em escala de detalhe, das três situações de 
risco e de um sucessivo mapa síntese ao qual é sobreposto o mapeamento das ações de resiliência. 
Conclui-se que o padrão de distribuição espacial do conjunto de riscos é concentrado e relacionado 
às características físicas da cidade e ao processo de urbanização comandada por diferentes lógicas 
de produção do espaço. Por sua vez, as ações de resiliência possuem uma aderência em relação aos 
locais com os maiores níveis de concentração de ocorrências de situações de risco, sendo portanto, 
uma ação do Estado a ser mantida e ampliada.

Palavras-chaves: risco; resiliência; desabamentos de imóveis; deslizamentos de terra; alagamentos.

ABSTRACT

This article is part of a PhD thesis developed at the Postgraduate Program in Geography of the Federal 
University of Bahia. It aimed to present some considerations about important risk situations that occur 
in the city of Salvador-Bahia, properties landslides, landslides and flooding, as well as resilience actions 
in relation to this theme. Methodologically, it deals with the detailed scale mapping of the three risk 
situations and a successive synthesis map to which the resilience actions mapping is superimposed. 
It is concluded that the spatial distribution pattern of the set of risks is concentrated and related to 
the physical characteristics of the city and the urbanization process commanded by different space 
production logics. On the other hand, resilience actions have a adherence in relation to the places 
with the highest concentration of occurrences of risk situations, being, therefore, a state action to be 
maintained and expanded.

Keywords: risk; resilience; property landslides; landslides; flooding.
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INTRODUÇÃO

As cidades brasileiras, especialmente as capitais, outrora entendidas como 

um lugar de esperança, prosperidade e vanguarda, passaram, a partir da segunda 

metade do século XX, por uma rápida urbanização, que apesar de tardia na escala 

mundial, resultou em expressivos aumentos populacionais num curto espaço de 

tempo. Ao longo desse processo, o Estado não conseguiu antecipar-se para prover a 

infraestrutura urbana necessária para estas cidades.

No caso de Salvador especificamente, a expansão urbana se destacou pela 

transferência de terras públicas para particulares, permitindo a especulação do solo 

urbano, implantação de grandes obras viárias pelo Estado e uma histórica apropriação 

desigual do território, pautada sob o funcionamento de três lógicas de produção do 

espaço urbano pelos seus agentes sociais.

As “lógicas do mercado e do Estado” (ABRAMO, 2007) produziram a cidade 

formal, baseada na organização do uso e ocupação do solo, através do mercado formal, 

direcionadas majoritariamente às classes sociais com maiores recursos financeiros 

e correspondendo atualmente às áreas de menor vulnerabilidade socioambiental na 

cidade.

E a “lógica da necessidade” (ABRAMO, 2007), conduzida pela população 

pobre que produziu a cidade popular através do mercado informal do solo, e ocupou 

as áreas mais desfavoráveis, como encostas e calhas de rios, num sítio onde 

essas características são drásticas e predominantes, com precárias construções 

e infraestrutura urbana, na expectativa de que no futuro o Estado suprisse as 

necessidades de urbanização e ações de resiliência. Essa última lógica resultou nos 

grandes bairros populares integrantes da estrutura urbana atual de Salvador, onde 

estão os maiores níveis de vulnerabilidade socioambiental.

ARCABOUÇO CONCEITUAL

Para este artigo é importante tratar o conceito de risco, o qual é uma dimensão 

da vida, variando no tempo e no espaço. No âmbito teórico, duas abordagens se 

destacam: primeiro, a que define risco como a probabilidade de ocorrência de um 

evento danoso (perigo); e a segunda como a percepção da possibilidade de ocorrência 

de um evento danoso.
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Para Castro, Peixoto e Pires do Rio (2005, p. 12), os riscos referem-se à 

“probabilidade de ocorrência de processos no tempo e no espaço, não constantes e 

não- determinados, e à maneira como estes processos afetam (direta ou indiretamente) 

a vida humana”. Para Veyret (2007, p. 11, 25), o risco é um objeto social, é “a percepção 

do perigo, da catástrofe possível”, é a tradução de uma ameaça, de um perigo para 

aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal.

Nessa pesquisa o conceito de risco está associado à concepção teórica da 

probabilidade, mas não numa perspectiva da estatística e/ou da matemática, e sim 

na sua previsibilidade/potencialidade em razão da frequência de ocorrências de 

eventos perigosos.

Isso porque, nosso objetivo é uma análise espacial da distribuição e sobreposição 

de ocorrências de situações de risco, utilizando para tanto uma abordagem analítica 

com o uso de indicadores, mapeamentos e cruzamentos espaciais.

Outro termo importante é o da resiliência, entendido aqui como as ações que 

ampliam a habilidade com que as pessoas e os lugares respondem às ameaças, 

ou seja, ações de enfrentamento diante dos perigos e riscos socioambientais que 

resultam numa redução potencial ou real da vulnerabilidade. Para o United Nations 

Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR), a resiliência significa:

A capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade exposta a riscos de 
resistir, absorver, acomodar e se recuperar dos efeitos de um perigo, de forma 
antecipada e eficiente, nomeadamente através da preservação e restauração 
de suas estruturas essenciais e funções (UNITED NATIONS OFFICE FOR 
DISASTER RISK REDUCTION, 2009, p. 28, tradução nossa).

Esse  enfrentamento  ou  resposta  inclui  desde  ações  relacionadas  à 

normatização/legalização, definindo o que é perigoso ou não, ações de precaução, 

ajustamento, assistência, obras de infraestrutura, ou ainda, ações de sensibilização, 

conscientização, educação e luta por melhoria das condições de vida frente às 

ameaças do risco.

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE RISCO E AÇÕES DE RESILIÊNCIA

As características do sítio urbano de Salvador, o processo de ocupação, a 

dinâmica de urbanização e as diferentes lógicas de produção do espaço comandadas 
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pelo capital, são o arcabouço teórico-empírico que explica as situações de risco 

contemporâneas na cidade.

A população cresceu e o tecido urbano se espraiou ignorando a topografia, 

descaracterizando o relevo e ocupando encostas abruptas, com isso, os 

escorregamentos de terra, perigos naturais por conta da configuração geomorfológica 

da cidade, passam a ocorrer sistematicamente, na maioria das vezes na cidade 

popular/informal; da mesma forma, a canalização e/ou aterro dos vales somado à 

deficitária rede de drenagem pluvial resultou nos consequentes riscos de inundação.

Assim sendo, o referencial teórico, do qual resultou este artigo, destaca como 

situações de risco, os deslizamentos de terra, desabamentos de imóveis e alagamentos, 

que ocorrem desde a fundação da cidade, mas que se intensificaram ao longo do 

processo de urbanização. Nesta pesquisa, tais situações de risco estão inseridas 

numa temática denominada “Ambiente Construído”, que refere-se à ocorrência de 

eventos danosos (perigos) diretamente relacionados ao modo de uso e ocupação do 

solo e com relação de causa-efeito nas “formas construídas” da cidade (edificações, 

logradouros e/ou obras de engenharia).

Um recente estudo do IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2018, p. 41-42), desenvolvido juntamente com o Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), reitera essa assertiva 

ao concluir que dos 872 municípios analisados, Salvador apresentou o maior 

contingente de população em áreas de risco, tanto na Região Nordeste quanto no 

Brasil, contabilizando 1.217. 527 habitantes (45,5 % da população total).

Ao mesmo tempo, a cidade faz parte desde 2016 do programa 100 Resilient 

Cities, que elenca como os cinco maiores desafios para Salvador: crime/violência, 

surto de doença, sistemas educacionais inadequados, crescimento populacional/

superpopulação, pobreza, deslizamento de terras e inundação de chuva (100 

RESILIENT CITIES, c2018).

As cidades membro deste programa têm como uma das principais metas 

desenvolver um plano de resiliência municipal, e o de Salvador, foi publicado em março 

de 2019, através da Diretoria de Resiliência, que faz parte da Secretaria Municipal da 

Cidade Sustentável e Inovação (SECIS). Apresentando como aspecto inovador o fato 

de incluir o conceito de resiliência como um valor sistêmico nas políticas públicas, nos 

múltiplos aspectos da cidade (SALVADOR, 2019, p. 6).
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Assim como outros planos de natureza similar, o programa 100 Resilient Cities, 

apresenta direcionamentos macro e globais que alinham diretrizes para um objetivo 

comum. Sua real efetivação perpassa por ações de gestão e são dependentes de 

“vontade política”, recursos financeiros, equipamentos e especialistas capacitados. 

Por isso, a inscrição numa dessas campanhas não significa que o município conseguiu 

resolver os problemas, muito menos que a cidade se tornou resiliente; todavia, trata-

se de assumir um compromisso diante da necessidade de ações de resiliência frente 

a situações de risco.

Nesse contexto, na escala municipal, cabe à Defesa Civil de Salvador 

(CODESAL) coordenar, executar e supervisionar as atividades de resposta às 

situações de emergência ou de calamidade pública, destacando-se duas principais 

linhas de ação:

• Prevenção, mitigação e preparação: como vistoria de áreas de risco, aplicação 

de geomantas, intervenções urbanísticas e de infraestrutura, dentre outras.

• Resposta e recuperação: envolvem atividades de logística, assistência 

social, atendimento às famílias desabrigadas e recuperação de áreas 

atingidas, dentre outras (SALVADOR, 2015).

Concomitantemente, desenvolvem-se ações de mobilização e conscientização 

de comunidades inseridas em áreas de risco, as quais foram importantes fontes de 

dados nesta pesquisa.

• Voluntariado: os voluntários participam de atividades de informação, 

instrução e mobilização em relação aos riscos e ações de socorro/resposta, 

no caso da ocorrência de desastres;

• Núcleos comunitários: formação de Núcleos Comunitários de Proteção e 

Defesa Civil (NUPDEC), cujos membros são reconhecidos como agentes 

de prevenção, com o objetivo de melhorar a percepção dos fatores de risco;

• Defesa civil nas escolas: direcionado à comunidade escolar da rede munici-

pal de ensino, visando capacitar por meio de ações educativas desenvolvi-

das através de temas transversais aos conteúdos curriculares (SALVADOR, 

[201-]b).
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Além disso, foram implantados sistemas de sirenes para alerta e alarme e 

vem sendo realizados simulados de evacuação de emergência, especificamente nas 

localidades de Pedro Ferrão, Bom Juá, Mamede, Baixa de Santa Rita, Vila Picasso 

e Calabetão; locais onde ocorreram graves deslizamentos/desmoronamentos no ano 

de 2015 (SALVADOR, 2017, p. 1).

METODOLOGIA

É importante ressaltar que os resultados apresentados não se tratam de um 

mapeamento de risco, pois isso exigiria cálculos de avaliação da probabilidade e/ou 

tendência, bem como a definição e a hierarquização de diferentes setores de risco. 

Trata-se de mapear a distribuição das ocorrências de eventos que levam a inferir 

situações de risco, um procedimento metodológico baseado em Veyret (2007) e em 

Rojas Vilches e Martínez Reyes (2011, p. 112).

Dessa forma, o Quadro 1 apresenta os indicadores de situação de risco 

selecionados a partir da realidade empírica da cidade, comprovada pela análise 

histórica empreendida, e ainda pela experiência da CODESAL, e os indicadores de 

ações de resiliência, promovidas pelo Estado.

Quadro 1. Indicadores de situações de risco e ações de resiliência na temática 
ambiente construído

Variáveis Indicador Período dos 
dados Fonte de dados

Si
tu

aç
õe

s 
de

 ri
sc

o Ocorrências de desabamento de imóvel.
Ocorrências de deslizamento de terra.
Ocorrências de alagamento de área e de 
imóvel

Jan/2013 a 
Jul/2016 Salvador (2016)

A
çõ

es
 d

e 
R

es
ili

ên
ci

a Existência de ações de infraestrutura, 
conscientização e mobilização, promovidas 
pela Prefeitura de Salvador através da 
CODESAL.1

Dez/2015 a 
Out/2017 Salvador (2017,[201-]a)

Existência de obras de contenção de 
encosta realizadas através do Governo do 
Estado em parceria com o Ministério da 
Integração ou o Ministério das Cidades

2017
Companhia de Desenvolvimento 

Urbano do Estado da Bahia 
([201-]a)

Elaboração própria

1  Foram georreferenciados 121 ações.
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Todos esses indicadores foram espacializados culminando na elaboração 

de três mapas de pontos de situações de risco2 e um mapa de ponto de ações de 

resiliência, sendo que o georreferenciamento usou como mapa base as informações 

de eixo de logradouro, na escala de 1:2.000.

Os três mapas de situações de risco foram reprocessados, na escala de 

1:25.000, utilizando como técnica de análise espacial o “Estimador de intensidade 

de Kernel”. Estes por sua vez, foram fusionados, através da técnica de álgebra de 

mapas, gerando um mapa síntese: “síntese da temática do ambiente construído” e 

sobre essa síntese foi sobreposto as ações de resiliência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A operacionalização dos procedimentos metodológicos resultou no mapa 

“Álgebra de mapas, síntese e reclassificação da temática ambiente construído” 

(Figura 1) e no mapa “Ações de resiliência e síntese da temática ambiente construído” 

(Figura 2).

Na Figura 1, a representação cartográfica da “Síntese da temática Ambiente 

Construído” é resultado da soma algébrica dos mapas de densidades das situações 

de risco de “Desabamento de imóvel”, “Deslizamento de terra” e “Alagamentos”. 

Considera-se que, dentre estas, o desabamento de imóvel é o que tem o maior 

potencial de perdas humanas e de patrimônio, e trata-se de uma situação onde é 

muito difícil ou impossível retornar ao estágio inicial (resiliência); por isso, foi atribuído 

um valor de importância duas vezes maior a esta variável (peso dois).

Nesse mapa, percebe-se que há uma considerável sobreposição de diferentes 

situações de risco em determinados locais da cidade, ilustrando um padrão de 

concentração espacial. O detalhamento intraurbano dessa concentração é ainda mais 

notório ao se analisar a “Síntese reclassificada”, na qual o fenômeno é hierarquizado 

e podemos identificar os lugares mais atingidos.

2 Foram georreferenciados manualmente 8.220 ocorrências o mais próximo possível do eixo de 
logradouro indicado, atentando-se para a morfologia do relevo, ou seja, alagamentos em áreas 
baixas e desabamento/deslizamento em áreas declivosas.
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Figura 1. Síntese da temática Ambiente Construído

Elaboração própria.

Os níveis considerados “muito alto” e “alto”, marcam o espaço da cidade em 

bairros e/ou localidades bastante específicos: entre a Calçada e o Alto de Santa 

Terezinha, estão os bairros do Retiro, Liberdade, Capelinha, São Caetano e Pirajá; no 

Miolo, São Marcos e partes dos bairros de Tancredo Neves e Narandiba; e na porção 

sudeste, a localidade do Bate Facho, no bairro da Boca do Rio. Tais concentrações 

estão localizadas principalmente ao longo da Falha geológica de Salvador3, e no Miolo 

da cidade, onde predominam encostas com declividade na maioria das vezes superior 

a 13°, que, associado às formas precárias de uso e ocupação do solo, contribui 

decisivamente para a ocorrência de desabamentos de imóveis e deslizamento de 

terra. Já na localidade de Bate Facho, se destaca a densa ocupação informal na área 

de confluência de importantes rios urbanos que se tornaram canais de drenagem.

Portanto, o padrão de distribuição espacial identificado está atrelado à natureza 

consistente e homogênea dos dados, um conjunto de eventos essencialmente 

geoespaciais que estão relacionados a atributos do território Ao mesmo tempo, possui 

3  Localizada na parte oeste da cidade, uma linha longitudinal, que passa pelos bairros do Comércio, 
São Caetano e Lobato.
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elevada correlação espacial com lugares onde há precariedade da ocupação do solo e 

da dotação de infraestrutura urbana, correspondendo a espaços urbanos produzidos 

predominantemente sob a “lógica da necessidade” (ABRAMO, 2007), com elevada 

densidade demográfica e ocupados por grupos socioeconomicamente vulneráveis, 

um aspecto que é detalhadamente discutido em Cerqueira (2019).

Sobre essa síntese temática reclassificada foram sobrepostas as ações de 

resiliência (Figura 2), onde percebe-se em primeiro lugar que o resultado da síntese é 

bastante condizente com as setenta e uma áreas de risco definidas pela CODESAL, 

até a data da pesquisa.

Figura 2. Síntese da temática Ambiente Construído

Elaboração própria

A maioria destas ações estão localizadas na porção centro-oeste da cidade, 

onde se destaca um vetor entre os bairros de Cosme de Farias até Alto da Terezinha, 

no Subúrbio Ferroviário, bem como na porção central, especialmente nos bairros de 

São Marcos e Canabrava. Contudo, algumas áreas se destacam pela relativa ausência 
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de ações de resiliência, como nos bairros de Coutos, Campinas de Pirajá, Tancredo 

Neves, Narandiba e nas localidades de Nogueiras, Saramandaia e, principalmente 

no Bate Facho, que diante do elevado nível de concentração de situações de risco, 

mereceriam uma atuação mais propositiva por parte do Estado.

Destarte, verifica-se que as ações de resiliência possuem relativa aderência 

com a sua hipótese, isso porque, na maioria dos casos, os locais onde têm ocorrido as 

ações são justamente aqueles onde há altos níveis de concentração de ocorrências 

de situações de risco. Uma informação importante que deve ser valorizada para que 

seja mantida e ampliada, haja vista que Salvador conseguiu desenvolver, mesmo que 

ainda incipiente, um sistema de ações de resiliência aderente a sua realidade espacial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade contemporânea, especialmente nos espaços urbanos, convive com 

situações de perigo que lhe causam sensação de risco e vulnerabilidade, permeado 

pela incerteza e o medo, apesar dos avanços técnico-científicos nas áreas de segurança 

e proteção. Mas é importante constatar que não existe risco zero, nem tampouco 

esses podem ser naturalizados ou considerados inevitáveis, pois são historicamente 

construídos, apropriados politicamente e capitaneados pelo capital, que passa a 

mercantilizar produtos e serviços para a minimização de incertezas, tornando-se um 

atributo da sociedade urbana cujo estilo de vida, nos dias atuais, é pautado pelo risco.

Ao explicar os arranjos espaciais derivados das situações de risco analisadas, 

verificou-se um padrão de distribuição bastante concentrado relacionados aos 

elementos, atributos e relações, que se refletem na estrutura urbana. Já ao tentar 

responder como a sociedade vem enfrentando e/ou se preparando para lidar com 

esses riscos conclui-se que o fortalecimento e a ampliação das ações de resiliência 

devem ser um compromisso da sociedade e um dever do Estado, priorizando a 

eficiência e a sustentabilidade nas soluções propostas.

Mas é importante ratificar que o domínio da incerteza sempre estará presente 

neste tema, seja pela imprevisibilidade ou pela incompletude dos modelos. Assim, 

o recorte temporal dos dados precisa ser ampliado, e é necessário aprofundar 

qualitativamente os dados sobre as ações de resiliência visando analisar sua real 

efetividade ao longo do tempo.



187

Ademais, outros estudos futuros perpassam pela possibilidade de novas 

análises, a partir de diferentes cruzamentos entre as variáveis, assim como, sobre a 

percepção da população em relação às situações de risco e às condicionantes que 

levam os indivíduos a viver em tais locais.
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O elevado uso de energia tem provocado alterações no clima com graves 

consequências para o ciclo hidrológico, sobretudo a alteração na quantidade e 

distribuição das precipitações, gerando impactos nos setores de geração de energia, 

produção de alimentos, manejo de águas pluviais e abastecimento urbano de água.

No que tange a esse último aspecto, esta seção é aberta com o artigo OS 

IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NOS RECURSOS HÍDRICOS DE 

SALVADOR – BAHIA, que nos apresenta os resultados da modelagem das chuvas 

e escoamentos superficiais nas bacias que abastecem Salvador, mostrando uma 

redução em torno de 40% nas próximas três décadas, podendo chegar a 97% até o 

fim deste século.

Reduções dessa ordem de grandeza impõem uma mudança radical na gestão 

da água em Salvador. Serão necessárias medidas que colaborem na mitigação e na 

adaptação a essas condições, sendo incontornável uma abordagem integrada que 

considere a água em todas as suas formas como um recurso a ser cuidado e usado 

em benefício da comunidade.

Assim, as soluções de manejo das águas pluviais devem buscar o restabele-

cimento das vazões anteriores à urbanização, priorizando a infiltração, conforme as 

recomendações da abordagem de drenagem sustentável. Tais medidas têm o po-

tencial de restaurar a capacidade dos aquíferos e as vazões de tempo seco dos rios 

urbanos, contribuindo assim para conter e reverter a degradação observada nos últi-

mos tempos. A importância da restauração dos rios urbanos é abordada no segundo 

artigo desta seção, RIOS URBANOS: problemas ou oportunidades para Salvador?, 

que destaca os benefícios ambientais para a cidade.
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No que concerne ao abastecimento urbano, impõe-se a mudança de para-

digma já observada em muitos países com a adoção da gestão pela demanda que 

considera que esta pode ser gerenciada, contendo o uso perdulário. 

Constitui uma importante medida de gestão da demanda a medição individu-

al, exigência legal na cidade de Salvador desde 2009, sob a Lei no 7780/2009, cuja 

eficácia é demonstrada no artigo REDUÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA EM BLO-

COS DE EDIFÍCIOS COM MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA SITUADOS EM CON-

JUNTOS HABITACIONAIS DE SALVADOR, que mostra uma redução superior a 

30% no consumo de água em blocos de apartamento. Essa medida deve evoluir 

para a chamada medição inteligente (smart metering) com a apropriação do con-

sumo por componente, o que poderá favorecer o gerenciamento da água ao nível 

do domicílio.

A estrutura tarifária deverá ser orientada ao estímulo do consumo para aten-

dimento às necessidades básicas e à penalização do consumo luxurioso. Natural-

mente, estudos deverão ser realizados para definição de “necessidades básicas”, 

considerando aspectos de clima, dieta, tecnologia, higiene, etc..

O uso de aparelhos hidrossanitários mais eficientes é outra imposição dos 

novos tempos. Entretanto, é necessário ousar mais nos limites de consumo dos 

principais aparelhos, os responsáveis pela maior parte do consumo residencial: 

máquina de lavar roupa, bacia sanitária e chuveiro. O uso de sistema de rotulagem 

em função da eficiência no uso da água, pode ser tão bem sucedido quanto o similar 

usado para aparelhos elétricos.

O uso de fontes alternativas de água completa as medidas de gestão da 

demanda, a exemplo da água de chuva, água cinza e água subterrânea utilizadas 

numa abordagem descentralizada, com supervisão centralizada ou não. A água de 

chuva pode ser usada com pouco ou nenhum tratamento a depender do local e dos 

usos pretendidos, porém, sua regularidade depende do regime pluviométrico.

A água cinza, oriunda da lavação de roupa e do banho, tem produção regular 

e pode ser usada para descarga de bacias sanitárias e lavagem de piso com baixo 

risco microbiológico, conforme demonstrado em estudos recentes, entretanto, o 

alto potencial de geração de odores desagradáveis requer o tratamento prévio, 

necessariamente com uma etapa aeróbia.
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A água subterrânea pode ser usada para fi ns diversos dependendo da qualidade 

com que ocorre, principalmente do ponto de vista microbiológico. Entretanto, o uso 

individual pode ser limitado pela profundidade do nível da água.

O uso conjunto dessas três fontes alternativas de água pode, em condições 

favoráveis, levar inclusive a autonomia em termos de abastecimento. Contudo, a 

redução das retiradas dos mananciais precisam levar em conta a relação intrínseca 

entre água e energia e, portanto, o uso das opções locais devem priorizar aquelas 

de menor encargo energético, colaborando para a redução da emissão de gases de 

efeito estufa.

Esse tema é abordado no artigo que fecha esta seção, MINIMIZAÇÃO 

DA INTENSIDADE ENERGÉTICA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UMA 

RESIDÊNCIA, no qual se analisa a situação de uma residência padrão em Feira de 

Santana com uma redução de 31% no encargo energético para abastecimento de 

água, com um potencial de redução em emissões de CO2 de aproximadamente 5,0 

mil t CO2eq/ano.

Eduardo Henrique Borges Cohim Silva
Coordenador da Câmara de Gestão da Água
Universidade Estadual de Feira de Santana

Francisco Ramon Nascimento
Coordenador Adjunto da Câmara de Gestão da Água
Universidade Federal da Bahia
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RESUMO

A intensidade energética de sistemas de abastecimento de água vem sendo estudados devido ao nexo 
água/energia e à emissão de gases efeito estufa. Este estudo analisa a minimização da intensidade 
energética no abastecimento de água de uma residência, em Feira de Santana/BA a partir do uso de fontes 
alternativas de água. Os usos e fontes foram arranjados em um diagrama, relacionando a destinação 
para cada fonte. Desenvolveu-se um algoritmo de minimização traduzindo o diagrama e incluindo as 
intensidades energéticas de cada fonte. Os resultados mostraram um potencial de redução de consumo 
de água do sistema público de 70%. Face as características qualitativas e quantitativas, a água de chuva 
e a subterrânea seriam usadas por completo, diferentemente da água cinza que apresentaria excedente. 
Os meses mais chuvosos possibilitaram os menores consumos de água do sistema urbano e as menores 
intensidades energéticas, o que é relevante devido a este período coincidir com as menores vazões 
afluentes ao manancial que abastece o município. A intensidade energética final utilizando todas as fontes 
de água foi de 2,44 kWh∙m-3, redução de 31% dos 3,51 kWh∙m-3 do sistema urbano. A redução prevista 
em emissões de CO2 seria de aproximadamente 5,0 mil tCO2eq/ano.

Palavras-chave: Fontes de abastecimento, demanda energética, uso racional de água

ABSTRACT

The energy intensity of water supply systems has been studied due to the water/energy nexus and the 
emission of greenhouse gases. The present works aims to minimize the energy intensity in the water 
supply in household located in Feira de Santana/BA from the use of alternative water sources. Uses and 
sources were arranged in a diagram, relating the destination to each source. A minimization algorithm has 
been developed translating the diagram and including the energy intensity of each source. The results 
showed a potential reduction of water consumption of the public system of 70%. Given the qualitative 
and quantitative characteristics, the rainwater and the groundwater would be used completely, unlike 
the greywater that would present surplus.  The rainy months made possible the lower consumption of 
water in the urban system and the lower energy intensity, which is relevant since this period coincides 
with the lower inflows to the source that supplies the municipality. The final energy intensity using all 
water sources was 2.44 kWh∙m-3, a reduction of 31% from the 3.51 kWh∙m-3 of the urban system. The 
expected reduction in carbon dioxide emissions would be approximately 5,0 thousand CO2eq/year. 

Key-words: Sources of supply, energy demand, rational use of water
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INTRODUÇÃO

A água e energia são recursos inextricavelmente, pois a água é requisitada na 

geração energética e a energia é utilizada na disponibilização da água (UNESCO, 

2014, LAM; KENWAY; LANT, 2016). Um dos principais problemas ambientais 

associados aos sistemas de fornecimento de água, é o uso da energia, principalmente 

eletricidade, que está relacionado a emissão de gases de efeito estufa (VOINOV; 

CARDWELL, 2009).

A centralização de serviços urbanos de água como o abastecimento e o 

esgotamento sanitário tem sido bastante comum e, embora visem a proteção da saúde 

humana, garantindo o suprimento de água confiável e o afastamento e tratamento das 

excretas, na maioria das vezes deixam de considerar tais impactos (SHARMA et al., 

2010). Ademais, a deterioração das águas próximas aos centros urbanos e o aumento 

da demanda de água faz com que seja necessário buscar água a distâncias cada vez 

mais longas, elevando o encargo energético. 

Para fazer face à cada vez mais reconhecida complexidade dos problemas, 

muitos métodos de análise de sistemas têm sido desenvolvidos, a exemplo da Análise 

de Ciclo de Vida (ACV) e Análise de Fluxos de Materiais (AFM), crescentemente 

utilizados no gerenciamento dos recursos hídricos. A metodologia da ACV, estuda 

os aspectos ambientais e os impactos potenciais ao longo da vida útil de um produto 

(NBR ISO 14040, 2009), sistemas de abastecimento de água por exemplo, enquanto a 

AFM possibilita a contabilização dos fluxos de massas e energia, no ambiente urbano. 

Diversos autores vêm utilizando a ACV para avaliar a intensidade energética dos 

sistemas centralizados urbanos de abastecimento de água (MO et al., 2011, LEMOS 

et al., 2013, GUANAIS; COHIM; MEDEIROS, 2017)and is important when considering 

sustainability. In this study, an input-output based hybrid analysis integrated with 

structural path analysis was used to develop an embodied energy model. The model 

was applied to a groundwater supply system (Kalamazoo, Michigan, demonstrando a 

importância do setor na utilização de energia, com valores variando de 2,00 kWh.m-3 

a 3,51 kWh.m-3. 

Uma alternativa ao sistema centralizado é a adoção de sistemas descentralizados 

de fornecimento de água, com a utilização de fontes de água disponíveis próximo aos 

pontos de consumo. Nesse sentido, alguns estudos foram realizados para identificar 
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a intensidade energética de sistemas descentralizados de abastecimento de água, a 

exemplo do aproveitamento da água de chuva (CRETTAZ et al, 1999, GHIMIRE et 

al., 2014, VIEIRA; GHISI, 2016, BARBOSA; KIPERSTOK; COHIM, 2019)we present 

a method to perform life cycle assessment of domestic rainwater harvesting (DRWH 

água cinza (MARINOSKI et al., 2012, SILVA, 2018) e água subterrânea (BARBOSA; 

AZEVEDO; COHIM, no prelo).

Não se trata, contudo, de eliminar os sistemas centralizados. Com um legado 

de soluções de infraestrutura centralizada já implementados, a combinação com o 

investimento crescente em soluções descentralizadas resulta num processo de 

hibridização em que a mistura de sistemas centralizados e descentralizados (SAPKOTA 

et al., 2014), porém com menor impacto ambiental para o atendimento às demandas 

urbanas de água. 

As diversas fontes de abastecimento de água estão associadas a diferentes 

intensidades energéticas, quantidades e qualidades, assim como os usos demandam 

diferentes quantidade e qualidades. A metodologia de AFM pode ser aplicada com 

o objetivo de identificar a melhor combinação das fontes de água que possibilitem o 

menor encargo energético para fornecimento de água.

Foram identificados estudos que avaliam a implementação de sistemas híbridos 

que integram água do sistema público e sistemas descentralizados (SAPKOTA et al., 

2014), porém não quantificam os fluxos de água, nem objetiva a redução da intensidade 

energética. 

Este estudo possui o objetivo de avaliar a minimização da intensidade energética 

no abastecimento de água para uma residência localizada no município de Feira de 

Santana/BA usando um mix das fontes disponíveis.

MÉTODO

LOCAL DE ESTUDO

O município de Feira de Santana fica localizada no estado da Bahia, nordeste 

do Brasil (Figura 1), compreendida nas coordenadas 12º09’ e 12º20’ na latitude Sul 

e 38º53’ e 39º07’ de longitude oeste, com área de 1350 km². A região fica entre uma 

zona de transição climática de tropical chuvoso de floresta e clima quente de caatinga 
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(BAHIA, 2014), com precipitação média anual de 703 mm (INMET, 2018). A população 

atual é de 627.477 pessoas (IBGE, 2018).

Figura 1. Localização de Feira de Santana, Bahia.

Fonte: Elaborado pelos autores

De acordo com o censo de 2010, 92% das residências são unifamiliares (IBGE, 

2010). O fornecimento de água da cidade é centralizado, com captação no Lago de 

Pedra do Cavalo, na bacia hidrográfica do Paraguaçu a uma distância de 30 km da 

cidade. 

COLETA DE DADOS

Admitiu-se um lote residencial, com área total de 160 m², com 50% de área 

permeável, ocupado por domicílio unifamiliar de um pavimento, com ocupação de 

4 pessoas na residência. Este estudo tomou como base os dados de consumo 
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obtidos por Cohim e Cajazeiras (dados não publicados), a partir de micromedição nos 

aparelhos hidráulicos de uma residência no município de Salvador/BA. Os percentuais 

de participação dos aparelhos hidráulicos no domicílio são apresentados na Figura 2.

Figura 2. Contribuição dos aparelhos hidráulicos nos valores micromedidos 

em uma residência

 

Fonte: COHIM E CAJAZEIRAS, dados não publicados

Para este estudo, foi adotado o consumo de água na residência de 120 

L∙(pessoa∙dia)-1 e ocupação de 4 pessoas, ou seja, consumo previsto de 480 L∙dia-1. 

Os valores proporcionais de consumo de água do estudo de Cohim e Cajazeiras 

(dados não publicados) foram utilizados e apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Consumo previsto por aparelho hidráulico na residência

Usos Beber Chuveiro Lavatório Lavagem roupa Pia de cozinha Descarga Uso externo

(L∙dia-1) 8 143 26 83 106 107 7

Fonte: Elaborada pelos autores
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FONTES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Foi analisado o uso conjunto de quatro fontes de abastecimento de água, a do 

sistema público, de chuva, subterrânea e cinza. Os valores de intensidade energética 

foram retirados de estudos de ACV, realizados para estas fontes na cidade de Feira 

de Santana, nos quais a unidade funcional adotada foi a produção de 1 m³ de água.

Sistema de abastecimento público

Guanais, Cohim e Medeiros (2017) avaliaram a intensidade energética do 

sistema urbano de abastecimento de água de Feira de Santana, no qual a fronteira do 

sistema estabelecida foi da etapa de captação até a entrada de água na edificação, 

excluindo as etapas de uso, coleta e tratamento de efluente sanitário. A intensidade 

energética encontrada foi de 3,51 kWh∙m-3. 

Para este estudo, foi considerado que a produção de água é ilimitada, ou 

seja, seu fornecimento é constante, desconsiderando possíveis intermitências de 

abastecimento. Considerando o nível de tratamento com grau de potabilidade, admitiu-

se que essa fonte é a única que pode ser utilizado para beber, além de todos os outros 

usos.

Aproveitamento de água pluvial

Barbosa, Kiperstok e Cohim (2019)  avaliaram as intensidades energéticas 

de sistemas de aproveitamento de água pluvial com diferentes áreas de captação e 

volumes de reservatório. Para fronteira do estudo foram consideradas as fases de uso, 

operação e destinação final de resíduos, no qual esta última foi adotada a energia de 

feedstock. Admitiu-se uma área de cobertura de 80 m², valor médio de cobertura para 

região nordeste do Brasil (GHISI, 2006). As intensidades energéticas encontradas 

foram de 0,71 kWh∙m-3, 0,69 kWh∙m-3 e 0,72 kWh∙m-3, para os volumes de reservatório 

de 500 L, 1000 L e 1750 L, respectivamente. 

Para estimativa de produção de água destes reservatórios, foi utilizado o software 

Netuno, com dados diários de precipitação, coeficiente de escoamento superficial de 

0,80, demanda de água e volumes de reservatório.
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Aproveitamento da água subterrânea

Barbosa, Azevedo e Cohim (no prelo) avaliaram a intensidade energética de 

sistemas de aproveitamento de água subterrânea com diferentes profundidades, 

variando de 5 m a 25 m. Para fronteira do sistema, também foram consideradas as 

fases de uso, operação e destinação de resíduos, com a energia de feedstock. Como 

forma de preservação do recurso, foi considerado que a captação da água fosse 

limitada ao volume de água infiltrado, com área permeável de 80 m², resultando na 

produção de 122 L∙dia-1. Para este estudo foi considerado a profundidade média de 15 

m, para a qual a intensidade energética encontrada foi de 2,35 kWh∙m-3.

Reúso de água cinza

Em um estudo de reúso de água cinza realizado no município de Feira de 

Santana, (SILVA, 2018) encontrou a intensidade energética de 2,74 kWh∙m-3, para 

o tratamento em um sistema com Reator Anaeróbio Compartimentado (RAC), a 

participação da etapa de implantação foi de 0,23 kWh∙m-3 e a de operação com 2,51 

kWh∙m-3. Apesar de não ter considerado a energia de feedstock e energia elétrica 

necessária para recalque da água a um reservatório superior, esta recuperação 

energética na disposição final seria inferior que os demais sistemas descentralizados e 

a energia de recalque teriam participação inferior à da fase de tratamento, considerado 

a mais intensiva.

Foi considerada como fonte de água cinza o reaproveitamento da água do 

chuveiro, estimada em 143 L∙dia-1, devido a este volume atender aos usos propostos 

de descarga e uso externo. 

DIAGRAMA DE FONTES E USOS

Em uma residência é observado diferentes demandas quantitativas e 

qualitativas nos aparelhos hidráulicos. Estas demandas devem ser um elemento de 

consideração e adequação das disponibilidades para atendimento ao consumo. A 

combinação de fontes e usos pressupõe uma qualidade de cada fonte compatível 

com o uso associado. 
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Foi considerado que a água de abastecimento urbano pode atender a todos os 

usos na residência, inclusive o potável. Já a água de chuva e subterrânea podem ser 

utilizadas em todos os aparelhos hidráulicos menos o uso para beber. A água cinza 

consegue atender aos usos da descarga e externo. O diagrama de fontes e usos 

mostrado na Figura 3 apresenta as fontes de abastecimento de água associadas aos 

seus possíveis usos.

Figura 3. Diagrama de fontes e usos

Fonte: Elaborada pelos autores.

MINIMIZAÇÃO ENERGÉTICA

Foram avaliadas diferentes fontes de abastecimento no fornecimento de água 

aos pontos de consumo distintos. As parcelas de consumo de água e os valores de 

demanda atribuídas a cada fonte, foram utilizadas para encontrar os volumes totais 

finais de cada uso, modeladas pelas Equações 1 a 7.

 U1 total = a1 . U1      (1)

U2 total = b1 . U2  +  b2 . U2  + b3 . U2    (2) 
U3 total = c1 . U3  + c2 . U3  + c3 . U3    (3)

U4 total = d1 . U4  +  d2 . U4  + d3 . U4   (4)

U5 total = d1 . U5  +  e2 . U5  + e3 . U5   (5)

U6 total =  f1 . U6  +   f2  . U6  +  f3 . U6 +  f4  . U6  (6)

U6 total =  g1 . U7  +   g2 . U7  +  g3 . U7 +  g4 . U7 (7)
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As variáveis de a à g correspondem às parcelas de atendimento atribuíveis a 

cada uso, de beber ao uso externo, enquanto os índices de 1 a 4 dessas variáveis se 

relacionam às fontes, do abastecimento público a água cinza, relacionados na Figura 3.

O objetivo do modelo é minimizar a função definida como o produto da fonte de 

água e a respectiva energia incorporada definida na Equação 8.

Min UE = å 4i = 1 (a1 . U1 + b1 . U2 +c1 . U3 + d1 . U4 +e1 .U5 +  f1 . U6 +g1 .U7 )Ei    (8)

Com i variando de 1 a 4 de acordo com as fontes e E representa o valor da 

intensidade energética de fonte.

Adicionalmente, foram estabelecidas restrições correspondentes aos volumes 

máximos de produção de cada fonte e de consumo de cada uso.

a2 . U1 + b2 . U2 +c2 . U3 + d2 . U4 +e2 .U5 +  f2 . U6 + g2 . U7  < Máxchuva  (9)

a3 . U1 + b3 . U2 +c3 . U3 + d3 . U4 +e3 .U5 +  f3 . U6 + g3 . U7  < Máxsubt  (10)

a4 . U1 + b4 . U2 +c4 . U3 + d4 . U4 +e4 .U5 +  f4 . U6 + g4 . U7  < Máxcinza  (11)

   U1 total = U1  (12)

   U2 total = U2  (13)

   U3 total = U3  (14)

   U4 total = U4  (15)

   U5 total = U5  (16)

   U6 total = U6  (17)

   U7 total = U7  (18)

As variáveis de a a g correspondem aos usos, de beber ao uso externo, e os 

índices de 1 a 4 são as fontes, do abastecimento público a água cinza, relacionados na 

Figura 3. U corresponde ao volume de água utilizado por cada aparelho e  corresponde 

ao volume total para cada uso e os índices de 1 a 7 indicam os usos diversos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores correspondentes às parcelas de cada fonte utilizada nos usos da 

residência hipotética, obtidos após a minimização são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Contribuição das fontes de abastecimento para os usos da residência

Usos
Sistema 
urbano 
(L∙dia-1)

Água de 
chuva (L∙dia-1)

Água 
Subterrânea 

(L∙dia-1)

Água Cinza 
(L∙dia-1)

Quantidade 
total (L∙dia-1)

Beber 8 0 0 0 8

Chuveiro 98 15 30 0 143

Lavatório 13 14 0 0 26

Lavagem de roupa 0 41 42 0 83

Pia de cozinha 23 33 50 0 106

Descarga 0 0 0 107 107

Uso externo 0 0 0 7 7

Total (L∙dia-1) 142 102 122 144 480

Fonte: Elaborada pelos autores.

Estabeleceu-se um critério segundo o qual o uso menos exigente em termos 

de qualidade utilizaria fontes alternativas com menor intensidade energética que a 

do sistema urbano de abastecimento, e que esta somente seria utilizada em usos 

restritivos, como para beber, ou quando as fontes alternativas não conseguissem 

atender quantitativamente a demanda requerida pelo uso.

Assim, todo o volume produzido pelos sistemas de aproveitamento de água 

pluvial e subterrânea seria absorvido integralmente face a intensidade energética 

inferior e a possibilidade dessas fontes atenderem qualitativamente a quase todos 

os usos. Deve-se ressaltar que as limitações impostas a ambos os sistemas de 

aproveitamento limitaram a substituição da água do sistema público a apenas 21% e 

25%, para água de chuva e subterrânea, respectivamente.

A produção de água cinza correspondeu a 30% da demanda de água na 

residência, mesmo desconsiderando a captação das águas servidas de lavatório, 

lavagem de roupa e pia de cozinha. Diferentemente do que ocorreu com as outras 

fontes descentralizadas, o atendimento a demanda aos usos selecionados, descarga 

e uso externo, foi de 100%, devido a sua demanda ser inferior à sua produção, 

causando excedente do volume produzido. O que limitou o seu consumo foi a própria 

demanda hídrica dos pontos hidráulicos.

Na Figura 5 são apresentadas as participações das fontes de água no 

atendimento aos usos da residência.
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Figura 4. Participação das fontes de abastecimento nos usos da residência

Fonte: Elaborada pelos autores.

O aproveitamento conjunto dessas fontes possibilitaria uma redução de 70% 

do consumo de água potável vinda do sistema de urbano de abastecimento de água. 

Nessas condições, a demanda de energia minimizada seria de 1,17 kWh/dia, ou 

seja, intensidade final média de 2,44 kWh∙m-3, o que representaria 31% de redução em 

comparação com o abastecimento exclusivo a partir do sistema urbano. Considerando-

se o volume micromedido para o SIAA de Feira de Santana, 20,3 milhões de metros 

cúbicos em 2016 (EMBASA, 2017), essa redução representaria uma economia de 

22 milhões de kWh/ano, suficiente para atender 15,1 mil residências na cidade, cujo 

consumo médio é de 1.442 kWh por residência por ano (BAHIA, 2018). Ou, de outra 

forma, a redução de energia decorrente do uso de fontes alternativas representaria 

uma redução de 5,0 mil tCO2eq por ano se se considera uma emissão de 0,229 kg 

CO2eq por kWh gerado (WERNET et al., 2016). 

O modelo de minimização foi elaborado com o uso de valores de fornecimento 

médio fixo das fontes selecionadas. Porém, esses consumos variam mensalmente 

devido à disponibilidade, principalmente da água de chuva que varia com a precipitação 

de cada mês do ano. A água subterrânea apresentou valores constantes, devido a sua 

captação levar em consideração a precipitação média anual. Já a produção de água 

cinza varia conforme o consumo de água na residência, neste caso o chuveiro, porém, 

neste estudo não foi considerado a variação do consumo na residência durante o ano, 

apenas a demanda média diária.



205

Foi verificado o comportamento o sistema proposto para os diferentes meses 

do ano, variando a produção de água de chuva, conforme precipitação disponível. O 

consumo em litros utilizado por cada fonte após minimização pode ser observado na 

Tabela 3.

Tabela 3. Volumes utilizados por cada fonte em uma residência

Mês
Sistema 

urbano (L∙dia-1)
Água de chuva 

(L∙dia-1)

Água 
Subterrânea 

(L∙dia-1)

Água Cinza 
(L∙dia-1)

Janeiro 148 97 122 114

Fevereiro 152 92 122 114

Março 172 72 122 114

Abril 138 107 122 114

Maio 90 155 122 114

Junho 66 178 122 114

Julho 118 127 122 114

Agosto 135 109 122 114

Setembro 169 76 122 114

Outubro 186 59 122 114

Novembro 153 92 122 114

Dezembro 180 64 122 114

Fonte: Elaborada pelos autores.

Nota-se, assim como observado na Tabela 1, que o consumo de água cinza 

foi priorizado para as demandas de descarga e uso externo, já que esta é uma fonte 

que possui qualidade inferior às demais disponíveis. Os meses mais chuvosos, maio 

a julho, possibilitaram a maior redução do consumo de água do sistema urbano, por 

disponibilizar maior volume de água de chuva, com intensidade energética inferior. O 

mês de menor precipitação, outubro, ofereceu o maior consumo de água do sistema 

público, com 39% de participação, diferentemente do de maior precipitação, junho, 

com 14% de contribuição. Tal fato é da maior relevância se se considera que nesses 

meses ocorrem as menores vazões médias mensais afluentes ao Reservatório de 

Pedra do Cavalo (GENZ, 2006).
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CONCLUSÃO

O estudo propôs um método de minimização da intensidade energética na água 

de abastecimento de uma residência. Este método pode ser utilizado para outras 

cidades, e com outras fontes de água, bastando somente acrescentar os valores 

quantitativos de energia e água.

O potencial de redução do consumo de água do sistema público foi de 70%. 

Foi consumido todo o volume produzido pelos sistemas de aproveitamento de água 

pluvial e subterrânea, devido a estas fontes atenderem qualitativamente a quase todos 

os usos e possuírem as menores intensidades energéticas. Diferentemente do que 

ocorreu com a água cinza, que apesar de atender em 100% a demanda dos usos de 

descarga e externo, houve excedente na sua produção.

A maior redução do consumo de água do sistema urbana foi nos períodos de 

maior precipitação, maio a julho, por justamente o sistema de aproveitamento pluvial 

possibilitar menor encargo energético que o sistema urbano. Isso se torna mais 

relevante devido ao fato que este período é o que tem as menores contribuições para 

o manancial de Pedra do Cavalo que abastece Feira de Santana.

A intensidade energética média seria de 2,44 kWh∙m-3, o que representa 31% 

de redução da intensidade energética, em comparação com o abastecimento só com 

o sistema urbano de 3,51 kWh∙m-3. Esta redução possibilitaram a redução de emissão 

de gás carbônico de 5,0 mil tCO2eq por ano.
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RESUMO

O aumento das temperaturas e uma redução significativa das chuvas são projetadas, nas próximas 
décadas, para várias regiões semiáridas devido ao Aquecimento Global. O objetivo deste estudo 
é estimar o impacto das mudanças climáticas nas chuvas e no escoamento superficial da área 
das bacias hidrográficas que abastecem a cidade de Salvador – Bahia. Três distintos modelos 
climáticos globais regionalizados são utilizados para estimar as porcentagens de mudanças na chuva 
e no escoamento superficial nas décadas de 2030 e 2080 através do cenário de altas emissões em 
comparação ao período base de 1960 – 1991. Os resultados demonstram que em consequência das 
mudanças climáticas, a precipitação e escoamento superficial nas bacias do Paraguaçu, Jequiriçá 
e do Recôncavo Sul são projetados para diminuir de 39% e 40%, respectivamente, ao longo das 
próximas três décadas. Além disto, um dos modelos de mudanças climáticas indicou um decréscimo 
na precipitação e no escoamento superficial de 92% e 97%, respectivamente, até o fim do século 
XXI. A despeito de alguns inconsistências para as projeções de longo período, para os três 
diferentes modelos climáticos, os resultados são importantes no contexto dos estudos de mudanças 
climáticas regionais e no planejamento de recursos hídricos para Salvador.

Palavras Chaves: Mudanças Climáticas; Precipitação; Escoamento Superficial; Vazão; Abastecimento 
de água urbano.
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ABSTRACT

In the coming decades, higher temperatures and significantly reduced rainfall are projected for various 
semiarid regions due to Global Warming. The objective of this study is to estimate the impact of 
climate change on rainfall and runoff for river basins which supply water to the Metropolitan Region 
of Salvador Bahia. Three different downscaled global climate models are used to estimate the 
percentage changes in rainfall and streamflow by the 2030s and 2080s under a high emission 
scenario in comparison to baseline data from the end of the 20th century. Results showed that as a 
consequence of climate change, rainfall and runoff over the Paraguaçu, Jequiriçá and Recôncavo Sul 
basin area is projected to decline by 39% and 40%, respectively in the coming 3 decades compared 
to data from 1961-1990. Moreover, one of the three climate models indicated that rainfall and runoff 
over this basin area could decline by
92% and 97%, respectively, by the end of 21st century. Despite some inconsistencies between the 
long term projections from the 3 different climate models, the results of this research are important in 
the context of regional climate change and water resource planning for the Metropolitan Region of 
Salvador.

Keywords: Climate change; Rainfall; Runoff; Streamflow; Urban water supply.

INTRODUÇÃO

Embora a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas demande maior uso 

de energia renovável, observa-se que fontes renováveis poderão ser impactadas de 

formas distintas pelas mudanças climáticas regionais. Assim como têm provocado 

mudanças na temperatura do ar, os efeitos das mudanças climáticas podem ser 

observados no regime de chuvas, na velocidade dos ventos, na intensidade de 

tempestades e na frequência das secas com consequências diversas, por exemplo, 

na agricultura e no meio ambiente.

As projeções de mudanças climáticas indicam a redução da precipitação e a 

presença de secas mais severas no Norte e Nordeste do Brasil, Sudeste da 

Austrália, Sudeste dos Estados Unidos, no Mediterrâneo (JENKINS & WARREN, 

2015) e em várias regiões da África (GAN et al., 2016). É importante salientar 

que estas mudanças causarão impactos na vazão, particularmente, em regiões de 

semiárido que são mais vulneráveis ao acréscimo da frequência e da intensidade 

das secas prolongadas (DE JONG et al., 2018).

As projeções hidrológicas para a região Nordeste brasileira e para a bacia do 

Rio São Francisco, que recentemente vivenciaram a pior seca da história, indicam 

a deterioração do balanço hídrico e da produção agrícola ao longo das próximas 
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décadas (MARENGO & BERNASCONI, 2015, NETO et al., 2016 and MARENGO et 

al., 2016). Contudo, o impacto das mudanças climáticas nas bacias hidrográficas 

do estado da Bahia necessitam de estudos mais aprofundados.

O objetivo do presente estudo é determinar o impacto das mudanças 

climáticas nos regimes de chuva e escoamento superficial (Runoff) para as bacias do 

Paraguaçu, Jequiriça e do Recôncavo Sul, assim como na parte do extremo sul da 

bacia do Recôncavo Norte, a fim de quantificar as possíveis mudanças nos balanços 

hídricos. A bacia do Rio Paraguaçu, sozinha, é responsável por cerca de 60% do 

abastecimento de água da Região Metropolitana de Salvador (RMS) (SILVA, 2012).

ORIGINALIDADE DO ESTUDO

De acordo com Tanajura et al., (2010), até 2070, são projetadas, para o 

interior da Bahia, o acréscimo de aproximadamente 4-5°C e a redução nas chuvas 

em aproximadamente 25-50% nas áreas semiáridas, chegando a 70-80% nas áreas 

costeiras próximas a Salvador. Contudo, este estudo utilizou um modelo regional 

regionalizado conhecido como HadRM3P baseado no modelo climático global 

HadCM3 desenvolvido nos anos 2000. Portanto, os resultados são dependentes da 

idiossincrasia de apenas um modelo global de circulação que já foi superado.

A fim de preencher esta lacuna, este estudo é pautado em três modelos climáticos 

cujos dados foram regionalizados, através de um modelo climático regional com 

resolução horizontal de 20 km, a fim de estimar os regimes futuros de precipitação e 

escoamento superficial mais precisamente. Deve-se pontuar, também, que estudos 

anteriores que projetam os regimes de precipitação focam em grandes regiões, 

outra limitação diz respeito ao uso de modelos com resoluções horizontais grosseiras 

que podem falhar em capturar as variações climáticas na escala local.

Estudos pregressos examinaram o impacto das mudanças climáticas no regime 

de chuva e de vazões em várias bacias hidrográficas no Brasil (NETO et al., 2016, 

RUFFATO- FERREIRA et al., 2017 and DE JONG et al., 2018). Por exemplo, três, 

destes, apontam que a bacia do São Francisco é a mais vulnerável aos efeitos das 

mudanças climáticas no Brasil devido às reduções na precipitação projetadas para 

as próximas décadas. O impacto no regime de chuva e de vazão, também, são 

consequências do desmatamento, remoção da vegetação ripária e da irrigação. 
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É esperado, ainda, que o desmatamento contínuo e crescente da Amazônia e das 

florestas tropicais causem a redução do regime médio de chuvas e o aumento das 

temperaturas extremas ao longo de toda a bacia Amazônica e na região Sudeste 

(LAWRENCE & VANDECAR, 2015 e OLIVEIRA et al., 2013).

Contudo, muitos destes estudos, supracitados, focam em grandes bacias 

hidrográficas como a do Rio Amazonas e do Rio São Francisco. Por isto esta 

pesquisa, que foca nas bacias menores incluindo do Rio Paraguaçu, Rio Jequiriçá 

e do Recôncavo Sul, é um passo importante na melhoria da gestão dos recursos 

hídricos na Região Metropolitana de Salvador.

É importante salientar, porém, que os modelos climáticos são sujeitos 

a incertezas que são especialmente verdadeiras ao se tratar de uma projeção 

hidrológica de longo período. Alguns modelos podem exibir grandes vieses quando 

comparados aos dados observados e as projeções podem variar significativamente 

entre os modelos. Todavia, muitos modelos tendem a concordar quanto a uma 

tendência geral para uma determinada variável.

METODOLOGIA

Projeções climáticas regionalizadas de três diferentes modelos climáticos 

globais CMIP5 são disponibilizados pelo CPTEC-INPE (Centro de Previsão de 

Tempo e Estudos Climáticos / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para 

o território brasileiro. Estes três modelos climáticos globais são: Hadley Centre 

Global Environment Model version 2 – Earth System (HADGEM2-ES) desenvolvido 

no Reino Unido; Model for Interdisciplinary Resesarch on Climate version 5 

(MIROC5) desenvolvido no Japão e Second Generation Canadian Earth System 

Model (CANESM2).

As projeções climáticas regionalizadas, em alta definição, foram realizadas 

pelo CPTEC-INPE através do modelo regional climático da América do Sul conhecido 

como Eta Model (CHOU et al., 2014a, 2014b and MCTI, 2016). O dado de saída, 

gerado pelo CPTEC-INPE, dos três modelos regionais conhecidos como HADGEM2-

ES/Eta, MIROC5/Eta e CANEMS2/Eta estão disponíveis na plataforma PROJETA 

(CPTEC- INPE, 2018). Para cada um destes modelos estão disponíveis as projeções 

de 2006 até 2100 considerando os cenários RCP8.5 (altas emissões) e o RCP4.5 
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(baixas emissões). Os dados históricos para cada um dos modelos, no período entre 

1961 e 2005, também estão acessíveis.

Os dados possuem resolução espacial de 20 km na escala temporal anual. São 

utilizadas os dados históricos e as projeções para os três modelos citados acima para 

as variáveis precipitação (PREC), temperatura (TEMP) e escoamento superficial 

(RNOF) para o cenário RCP8.5. As análises, em questão, focam nas projeções 

dos modelos para os recursos hidrelétricos no estado da Bahia comparando, para 

tal, os períodos climáticos de 2021-2050 e 2070-2099 com a linha base de 1961-

1990.

MUDANÇAS NOS REGIMES DE CHUVA E ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Os impactos das mudanças climáticos nos regimes de chuvas e no escoamento 

superficial serão estimados para uma área das bacias do Rio Paraguaçu, Rio Jequiriça 

e do Recôncavo Sul, assim como na parte do extremo sul da bacia do Recôncavo 

Norte.

As médias de longo prazo para estas variáveis foram calculadas para os modelos 

regionalizados HADGEM2-ES/Eta, MIROC5/ Eta e CANEMS2/Eta, utilizando o 

software R (R CORE TEAM, 2013) e considerando o cenário RCP8.5. Foram 

analisados os períodos 2021-2050 e 2070-2099 em comparação ao período 

base de 1961-1990. Deve-se notar que o escoamento superficial das bacias que 

abastecem Salvador estão relacionadas à vazão, porém, a vazão é influenciada, 

ainda, pelo consumo, represamento, desmatamento e mudanças no uso do solo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As mudanças nas temperaturas médias, através do cenário RCP 8.5, projetado 

para 2070 – 2099, comparado com o período base de 1961 a 1990, modelo 

HADGEM2-ES/Eta, pode ser observado na Figura 1.

A Figura 1 mostra um acréscimo de temperatura em todo Brasil. Isto pode ser 

observado, também, na Figura 2, que exibe as projeções de temperaturas comparadas 

às observações históricas, entre 1961 e 2018, para Salvador – Bahia. A Figura 

2 mostra que, desde 1961-1965, as temperaturas médias médias em Salvador 
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subiram cerca de 1°C e, tendo em vista o cenário RCP8.5, é esperado um acréscimo 

adicional de cerca de 4°C até 2100.

Figura 1. Projeção climática através do modelo HADGEM2-ES/Eta e cenário RCP8.5. 

Mudanças na temperatura média (°C) projetadas para 2070 – 2099 comparada com 

o período base 1961 – 1990 para diferentes regiões do Brasil (DE JONG et al., 2019).

Figura 2. Temperatura – TP2M (°C) projeções (usando o modelo HADGEM2-ES/Eta 

para o cenário RCP8.5) comparado com observações históricas de 

temperatura para Salvador – Bahia.



216

PRECIPITAÇÃO E ESCOAMENTO

Na Figura 3, pode ser observada a mudança, em porcentagem da precipitação, 

na Bahia e especificamente para a área das bacias (do Rio Paraguaçu, Rio Jequiriça 

e do Recôncavo Sul, assim como na parte do extremo sul da bacia do Recôncavo 

Norte) ao redor da Região Metropolitana de Salvador, tendo em vista o cenário 

RCP8.5 projetado para 2070-2099 e comparado ao período base de 1961-1990 

através dos modelos MIROC5/Eta, HADGEM2-ES/Eta e CANESM2/Eta.

Pode ser observado, através da Figura 3, um grande decréscimo da precipitação 

na área das bacias estudada, considerando, especialmente, o modelo CANESM2/

Eta. Considerando o modelo HADGEM2-ES/Eta, o maior decréscimo percentual 

está na área semiárida. O impacto das mudanças climáticas nas médias anuais de 

chuva, na área das bacias estudada é mostrado na Tabela 1 para diferentes modelos 

regionais (HADGEM2-ES/Eta, MIROC5/Eta and CANESM2/Eta) e o ensemble 

(combinação) destes modelos, considerando o cenário de emissões RCP8.5. Em 

adição aos dados de cada um dos modelos, a tabela, abaixo, mostra os valores 

observados para as médias anuais de chuvas para o período de 1980 – 2010, 

obtidos através do grid meteorológico proposto em Xavier et al. (2016).

Figura 3. Mudanças, em porcentagem da precipitação, na Bahia, projetadas

 para o período de 2070 – 2099 comparado com o período base de 1961 – 1990

 para o cenário RCP8.5 para, respectivamente, os modelos MIROC5/Eta, 

HADGEM2-ES/Eta e CANESM2/Eta. Nota: Em linhas verdes estão destacadas a 

área das bacias do Rio Paraguaçu, Rio Jequiriça e do Recôncavo Sul, assim como a 

parte do extremo sul da  bacia do Recôncavo Norte.
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Tabela 1. Mudanças climáticas nas médias anuais de chuva, na área das bacias 
estudada comparados ao período base de 1961-1990 para três modelos climáticos 

distintos e seu ensemble, considerando o cenário de emissão RCP8.5. 
Nota: Os valores médios de precipitação observados estão em itálico.

Modelo climático
Prec anual
1961-1990

Prec anual
2009-2018

Mudança 
de prec.

Prec anual
2021-2050

Mudança 
de prec.

Prec anual
2070-2099

Mudança 
de prec.

(mm) (mm) % (mm) % (mm) %

HADGEM2-ES RCP8.5/Eta 684 317 -54% 308 -55% 258 -62%

MIROC5 RCP8.5/Eta 1349 1382 2% 1100 -18% 974 -28%

CANESM2 RCP8.5/Eta 640 381 -41% 231 -64% 48 -92%

Ensemble 891 693 -22% 546 -39% 427 -52%

Prec observada

Prec anual
1980-1989

Prec anual
2004-2013

Mudança 
de prec.

(mm) (mm) %

917 780 -15%

De forma similar, na Tabela 2 são apresentados os resultados para o escoamento 

superficial na bacia de estudo para os três modelos climáticos regionalizados utilizados 

neste estudo e o ensemble entre eles. Em adição a estes resultados, a tabela traz os 

dados para a vazão observada no baixo Paraguaçu, na barragem de Pedra do 

Cavalo, para 1961-1990 e 2009-2018 (ONS, 2019).

Tabela 2. Mudanças climáticas nas médias anuais do escoamento 
superficial (Runoff), na área das bacias estudada comparados ao período 

base de 1961-1990 para três modelos climáticos distintos e o seu ensemble, 
considerando o cenário de emissão RCP8.5. Nota: Os valores médios de 

precipitação observados estão em itálico.

Modelo climático
RnOff anual

1961-1990
RnOff anual
2009-2018

Mudança 
de RnOff

RnOff anual
2021-2050

Mudança 
de RnOff

RnOff anual
2070-2099

Mudança 
de RnOff

(mm) (mm) % (mm) % (mm) %

HADGEM2-ES RCP8.5/Eta 37 19 -49% 16 -57% 15 -61%

MIROC5 RCP8.5/Eta 160 166 4% 111 -30% 91 -44%
CANESM2 RCP8.5/Eta 36 29 -20% 12 -66% 1 -97%

Ensemble 78 71 -8% 47 -40% 35 -55%

Vazão observada no baixo 
Paraguaçu

Vazão med.
1961-1990

Vazão med.
2009-2018

Mudança 
de Vazão

(m3/s) (m3/s) %

113 47 -58%

O ensemble apresentada na Tabela 1 e 2 representa a média entre os três 

modelos climáticos regionalizados (HADGEM2-ES/Eta, MIROC5/Eta e CANESM2/
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Eta). Este ensemble é utilizado para reduzir o efeito das idiossincrasia de um 

modelo específico. As projeções para a área das bacias estudada são apresentadas 

nas Figura 4 e 5, respectivamente.

Figura 4. Ensemble das projeções anuais da precipitação (Prec), dado o cenário 
RCP8.5, e a média anual da precipitação observada para as bacias do Paraguaçu, 

Jequiriçá e outras do Recôncavo entre 1961 e 2099 e a precipitação média 
observada entre 1980 e 2013 para as mesmas bacias.

Pode ser observado, através da Figura 4, que a precipitação sofrerá um grande 

decréscimo. Além disto, a tendência linear, proveniente dos dados observados 

para a precipitação anual, na área das bacias estudada, sugere um decréscimo na 

mesma taxa do que a precipitação do ensemble dos modelos.

Figura 5. Ensemble das projeções anuais de escoamento superficial (Runoff), 
dado o cenário RCP8.5, e a média anual da precipitação observada para as bacias 

do Paraguaçu, Jequiriçá e outras do Recôncavo entre 1961 e 2099 e vazão 
média anual observada em Pedra do Cavalo entre 1961 e 2018.
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Através da Figura 5, é possível observar que os valores de escoamento superficial 

projetados irão ser reduzidos, significativamente na bacia do Paraguaçu, Jequiriçá e 

outras do Recôncavo, contudo, os altos valores projetados pelo modelo MIROC5/Eta 

(Tabela 2) distorcem o ensemble entre os três modelos utilizados. Porém, se fosse 

considerado apenas o ensemble entre os modelos CANEMS2/Eta e HADGEM-ES/

Eta, a redução no escoamento superficial seria de 61% para as próximas três décadas. 

Esse resultado se correlaciona melhor com os dados históricos observados da vazão 

média anual para a barragem de Pedra do Cavalo, que demonstra reduções de 58% 

quando se compara a vazão na última década (2009-2018) com aquela observada no 

período base de 1961-1990.

CONCLUSÕES

É projetado que as mudanças climáticas reduzam, significativamente, a 

precipitação e o aumento da temperatura em muita regiões do Brasil, tendo em vista a 

comparação do período base com o fim do século XX. Especificamente, são projetados 

o decréscimo significativo da chuva e do escoamento na bacia do Paraguaçu, Jequiriçá 

e outras do Recôncavo, para todos os modelos analisados, a despeito das diferenças 

substanciais, particularmente, no período entre 2070 – 2099.

O modelo CANESM2/Eta é aquele que projeta as maiores reduções nas 

precipitações na área das bacias estudada. Em comparação, o modelo HADGEM-

ES/Eta exibe, tipicamente, reduções intermediárias. Deve-se pontuar que o modelo 

MIROC5/Eta tende a superestimar os valores históricos de precipitação, demonstrando 

pouca variação até a década de 2020, enquanto que os dados observados apontam 

para uma redução de 58% nos últimos 24 anos.

O argumento, acima, aponta para uma menor confiança apresentada pelo 

modelo MIROC5/Eta quando comparado aos outros dois modelos climáticos, ao se 

observar os dados históricos para o Brasil, resultado, este, que concorda com aqueles 

encontrados por McSweeney et al. (2015)

Contudo, dado os diferentes resultados produzidos pelos três modelos 

climáticos, este estudo, também, demonstra as grandes incertezas e variações entre 

os modelos climáticos regionalizados, particularmente, na estimativa das médias de 

longo período para a precipitação. O ensemble entre os três modelos apresentou 

melhor conformação para os dados históricos. Apontando uma redução, quanto a média 
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anual de precipitação, de 39% e 52% até a década de 2030 e 2080, respectivamente, 

quando comparado ao período de 1961-1980.

Quanto ao escoamento superficial, ao se realizar um ensemble entre as 

projeções dos modelos HADGEM-ES/Eta e CANEMS2/Eta, observa-se uma redução, 

para as décadas de 2030 e 2080, de 61% e 78%, quando comparado ao período de 

1961-1980.

Os impactos das mudanças climáticas regionais, juntamente com as variações 

climáticas inter-anuais e um aumento esperado nas demandas de irrigação e água 

urbana da Região Metropolitana de Salvador, podem implicar num aumento da 

demanda do Rio Paraguaçu, implicando em um cenário de escassez hídrica.
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RESUMO

Esse trabalho aborda os prédios de apartamentos localizados em bairros populares de Salvador que 
possuíam medição coletiva de água e modificaram suas instalações para obter a medição individualizada 
junto a Embasa (Empresa Baiana de águas e Saneamento).  No estudo, foram selecionados cincos 
Blocos de Edifícios de Conjuntos Habitacionais com a mesma tipologia construtiva e obtidos os 
respectivos os consumos mensais registrados pelo hidrômetro principal, ao longo do período com os 
dois critérios de medição (coletiva e individualizada). O resultado estatístico comprova o impacto no 
consumo de água deles após a implantação da medição individualizada de água, com redução de 
34% em relação ao período anterior com medição coletiva. Conclui-se que ao oferecer a possibilidade 
do controle intradomiciliar da demanda de água, o sistema de medição individualizada de  água  em 
prédios de apartamento poderá conduzir a um cenário de consumo sustentável nestas moradias. Para 
tanto, é necessário o apoio de políticas públicas, através de leis e forte regulação, em benefício do 
saneamento ambiental e da eficiência da prestação dos serviços de abastecimento público de água.

Palavras-chave: Impacto no consumo; medição individualizada e prédios de apartamentos.

RESUME

In this article portrays the apartment buildings located in popular neighborhoods of Salvador that had 
collective water metering and modified their installations to obtain individualized metering from Embasa 
(Bahia Water and Sanitation Company). In the study, five Building Blocks of housing complexs with the 
same constructive typology were selected and the respective monthly consumption histories recorded 
by the main hydrometer were obtained over the period with the two measurement criteria (collective and 
individualized). The statistical result proves the impact on their consumption after the implementation 
of the individualized water connection, with a reduction of 34% compared to the previous period with 
collective measurement. It is concluded that by offering the possibility of intra-household water demand 
control, the individualized water measurement system in apartment buildings may lead to a sustainable 
consumption scenario in these houses. This requires the support of public policies, through laws and 
strong regulation, for the benefit of environmental sanitation and the efficiency of the provision of public 
water supply services.

Keywords: Impact of consumption; individualized measurement and apartment buildings.
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INTRODUÇÃO

Nas grandes cidades, uma parcela considerável da produção de água tratada, 

distribuídas pelas empresas de saneamento é direcionada a edifícios residenciais. 

Mas, existe o descontrole do consumo de água na maioria dos prédios com medição 

coletiva de água, em função da forma divisionária, em que o rateio igualitário da única 

conta de água e esgoto possibilita que algumas famílias não se preocupem com a 

necessidade de economizar água. (COELHO,2004).

Contudo, a consciência crescente sobre a importância gestão da água nas 

edificações tem aberto campo para o desenvolvimento de técnicas construtivas 

objetivando o uso parcimonioso de água nas unidades residenciais. A instalação 

hidráulica predial com medição individualizada nos apartamentos é uma dessas 

concepções construtivas, que pode inibir o desperdício e vazamentos nos apartamentos, 

pois cada condômino será obrigado a disciplinar o seu consumo, sobre pena de ter 

que arcar com prejuízo financeiro, que será contabilizado na conta individual de água 

e esgoto.

Segundo Davis e Hirji (2003), Malan e Crabtree (1987) e Coelho (2007) a 

mudança da medição coletiva para medição individualizada de água em prédios de 

apartamentos pode reduzir o consumo de água em até 30%.

INÍCIO DA MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA EM SALVADOR.

Nesse trabalho será apresentado o impacto na demanda de água de Blocos 

de Edifícios localizados em bairros populares da cidade de Salvador que possuíam 

medição coletiva de água e modificaram suas instalações para obter a medição 

individualizada junto a Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento).

Essa realidade iniciou nos Conjuntos Habitacionais (Padrão Urbis) de Cajazeiras 

e Fazenda Grande, subúrbio de Salvador, onde alguns Blocos de edifício enfrentam 

o problema da inadimplência, que em muitos casos resultam no corte da ligação de 

água pela referida empresa de Saneamento, pois o valor da conta de água e esgoto 

equivalia, praticamente, à taxa condominial e o fato de uma pequena parcela dos 

condôminos se negarem a pagar a sua parte comprometia o poder do condomínio em 

arcar com esta despesa (SILVA, 2010).
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Inicialmente, para desestimular a inadimplência condominial que resultavam 

no corte de água, os moradores modificavam a instalação hidráulica do prédio para 

possibilitar o abastecimento de água de cada apartamento por colunas de distribuição 

independentes. Com isso, era decidido em assembléia de condomínio com registrado 

em ata, que somente o síndico poderia ter acesso ao reservatório superior, que 

conforme mostra a Figura 1 permitia o fechamento do registro gaveta da coluna de 

distribuição do apartamento que estivesse inadimplente.

Figura 1. Colunas de distribuição dos apartamentos de Bloco de Edifício do 

Conjunto Habitacional Fazenda Grande IV – Salvador-Ba.

Fonte: Silva (2010).

Esta modificação apenas separa a alimentação de água de cada apartamento 

a partir do reservatório superior, enquanto a medição do consumo feita pela Embasa 

permanece coletiva e o condomínio continua recebendo uma única conta de água. 

Contudo essa medida não ter amparo jurídico, pois a pessoa do síndico, não tem o 

poder de impedir o abastecimento de água de um apartamento inadimplente, que 

é somente concedido a Embasa (Empresa Baiana de Águas e Saneamento). Ainda 

assim, a prestadora de serviço tem que obedecer às exigências do Código de Defesa 

do Consumidor para atuar com o corte do fornecimento de água dos seus usuários. 

Esta realidade provocou a mobilização daqueles condôminos no sentido de eliminar 

os conflitos gerados pela medição coletiva de água, substituindo-a pelo novo critério 

de medição utilizando hidrômetros individuais para cada apartamento.
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A Embasa para aprovar a medição individualizada de água, estabelece que 

as leituras dos consumos dos apartamentos devem ser feitas em área externa e de 

fácil acesso. Desta forma, para prédios com até cinco pavimentos (térreo + quatro 

andares), mais comuns nos conjuntos habitacionais populares, procede-se com a 

medição direta, em que a coleta da leitura é realizada diretamente nos hidrômetros 

individuais, sem a necessidade de recursos eletrônicos (EMBASA, 2019). A Figura 2 

apresenta o esquema vertical do projeto hidráulico o projeto hidráulico que atende as 

recomendações das Normas Técnicas vigentes e às exigências da Embasa.

Figura 2. Esquema Vertical de projeto hidráulico com medição individualizada 

para prédios

O caso apresentado, mostra que os moradores de prédios de apartamentos 

buscam a redução dos conflitos gerados pela inadimplência condominial e a 

preocupação pela redução do consumo de água está atrelada com o valor da conta de 

água/esgoto menor após a instalação do hidrômetro do apartamento. Com a mudança 

para medição individualizada, o condômino arca efetivamente pelo próprio consumo 

de água, acarretando no impacto dos consumos do prédio que será analisado nesse 

trabalho.
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OBJETIVO

O objetivo desse trabalho é avaliar os consumos mensais de água de cinco 

Blocos de edifício de 16 apartamentos, com mesma tipologia construtiva, situados em 

Conjuntos habitacionais de Salvador, que possuíam ligação com único hidrômetro e 

modificaram a instalação hidráulica para obter a ligação individualizada por apartamento.

MÉTODO

Essa pesquisa busca avaliar a demanda de água dos primeiros prédios de 

Conjuntos Habitacionais que possuíam medição coletiva e mudaram para o critério de 

medição individualizada de água na cidade de Salvador. A Figura 3 mostra a tipologia 

construtiva dos Blocos de Edifícios selecionados para essa pesquisa caracterizada 

como de padrão popular com quatro pavimentos e quatro apartamentos por pavimento, 

totalizando 16 apartamentos.

Figura 3. Tipologia construtiva dos prédios de apartamentos selecionados 

para essa pesquisa.
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A Tabela 1 apresenta a denominação que será utilizada para os prédios 

selecionados, cuja identidade foi preservada com a substituição da numeração dos 

Blocos de Edifícios pelas letras A, B, C, D e E, indicando os nomes dos respectivos 

Conjuntos habitacionais e bairros nos quais estão situados, a data que houve 

a implantação da ligação individualizada e o mês da entrega da primeira conta 

individualizada de água/esgoto.

Tabela 1. Blocos de Edifícios selecionados para a pesquisa, situados em Conjuntos 

Residenciais de Salvador.

Blocos de 
Edifícios Conjunto Habitacional Bairro

Data de 
Conversão 

MC/ MI

1º mês 
Faturamento 

MI

1 BLOCO A CONJ FAZENDA GRANDE IV CAJAZEIRAS 02/08/2006 Agosto/2006

2 BLOCO B CONJ VALE DOS LAGOS SÃO MARCOS 26/10/2006 Novembro/2006

3 BLOCO C CONJ. BAHIA IAPI 24/11/2006 Janeiro/2007

4 BLOCO D CONJ. FAZ. GRANDE II CAJAZEIRAS 08/01/2007 Fevereiro/2007

5 BLOCO E CONJ. VISTA ALEGRE VISTA ALEGRE 25/01/2007 Fevereiro/2007

Fonte: Sistema Comercial da Embasa.

O estudo pretende verificar o comportamento dos registros de consumo 

realizado apenas pelo hidrômetro principal, responsável pela medição do volume total 

de água consumido pelo prédio, antes e após o evento da instalação dos hidrômetros 

individuais dos apartamentos. O hidrômetro principal é instalado pela Embasa no 

cavalete entre o ramal predial e o tubo alimentador do prédio na implantação da 

ligação de água do prédio.

Assim, definiu-se como ponto de referência do estudo, o mês de conversão 

do critério de medição, obtendo o histórico dos consumos mensais registrados pelo 

hidrômetro principal dos Blocos de Edifícios selecionados no período entre mês abril 

do ano de 2004 até setembro do ano 2019.

Em seguida foi separada em duas amostras os consumos mensais registrados 

pelo hidrômetro principal dos prédios selecionados, uma amostra com os dados do 

período com medição coletiva e outra do período com medição individualizada.

A partir do agrupamento e separação dos dados nos diferentes períodos 

(medição coletiva e medição individualizada), procedeu-se com a análise estatística, 
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com o cálculo das medidas de tendência central e medidas de dispersão em planilha 

eletrônica (Excel®).

As medidas de posição utilizadas nesse estudo foram: valor máximo; valor 

mínimo; média aritmética; moda e mediana. Já as medidas de dispersão utilizadas 

nesse estudo foram: Variância e Desvio Padrão.

Para assegurar que as amostras de consumos mensais nos dois períodos de 

medição não apresentem dados suspeitos, foram efetuados testes para a exclusão 

dos mesmos. Por fim, foram apresentados os resultados, fundamentados pelo uso da 

estatística descritiva, estimando o nível de significância ou erro tolerado igual a 5%, 

ou seja, considera-se a probabilidade de acerto da estimativa definido no intervalo de 

confiança igual a 95%.

RESULTADOS

A instalação dos medidores individuais dos apartamentos influenciou no padrão 

de consumo dos Blocos de Edifícios selecionados. A Figuras 4 exemplifica, por meio 

de gráfico, que mudança da medição coletiva para medição individualizada provoca a 

redução dos consumos de água registrados pelo hidrômetro principal dos prédios de 

apartamentos.

Figura 4. Consumos mensais do Bloco de Edifício A, antes e imediatamente depois 

da medição individualizada.

Fonte: Elaborada pelo autor.
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Observa-se que no Bloco de Edifício A situado no Conjunto Habitacional 

Fazenda Grande IV, a mudança do critério de medição de água entre o mês de abril 

de 2004 até setembro de 2019, resultou na redução  do  consumo médio  de água, 

que era de 257 m3  por mês (medição coletiva), passando para o consumo médio de 

173 m3 por mês (medição individualizada).

Nos demais Blocos de Edifícios selecionados também ocorreu à redução da 

demanda de água conforme mostra a Tabela 2. Observa-se o impacto nas médias de 

consumos mensais coletados nos hidrômetros principais desses prédios, logo após a 

implantação da medição individualizada.

Tabela 2. Consumo Médio Mensal dos Blocos de Edifícios selecionados, antes e 

imediatamente depois da medição individualizada.

Blocos de 
Edifícios Conjunto Habitacional

Medição coletiva 
Consumo

Medição 
individual 
Consumo

Impacto no 
Consumo

1 BLOCO A CONJ FAZENDA GRANDE IV 256,57 173,32 - 32,45%

2 BLOCO B CONJ VALE DOS LAGOS 240,00 164,28 - 31,55%

3 BLOCO C CONJ. BAHIA 255,21 154,99 - 39,27%

4 BLOCO D CONJ FAZ. GRANDE II 243,29 178,38 - 26,68%

5 BLOCO E COND VISTA ALEGRE 250,35 156,80 - 37,37%

Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerando a mesma tipologia construtiva dos cinco Blocos de Edifícios, 

foi possível a análise do conjunto de consumos mensais desses prédios em duas 

amostras de dados, uma no período com medição coletiva e outra no período com 

medição individualizada.

Constatada a confiabilidade do estudo, após eliminação dos dados espúrios nas 

duas distribuições de valores de consumos médios mensais, a Tabela 3 apresentada 

as medidas de tendência central e de dispersão dos consumos coletados nos dois 

períodos de medição.

Portanto, a mudança do critério de medição coletiva para individualizada 

resultou na redução em torno de 33,48% do consumo médio de água dos Blocos 

de Edifícios selecionados.
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Considerando que os prédios possuem 16 apartamentos a média de consumo 

por apartamento passou de 15,56 m3 para 10,35 m3.

Tabela 3. Resultados estatísticos do Conjunto de consumos Médios Mensais dos 

Blocos de Edifícios.

Medidas estatísticas descritivas Medição coletiva Medição individual

Média 248,93 m3 165,59 m3

Média por apartamento. 15,56 m3 10,35 m3

Erro padrão 2,79 m3 1,37 m3

Mediana 256,00 m3 164,00 m3

Moda 256,00 m3 180,00 m3

Desvio padrão 35,89 m3 38,28 m3

Variância da amostra 1287,98 m3 1465,19 m3

Soma dos Consumos 39.828,00 m3 127.506,00 m3

Consumo Máximo 352,00 m3 483,00 m3

Consumo Mínimo 112,00 m3 75,00 m3

Tamanho da amostra 165,00 775,00

Nível de confiança (95,0%) 5,48 m3 2,69 m3

Fonte: Elaborada pelo autor.

A comparação das duas médias nos períodos com medição coletiva e com 

medição individualizada foi feita com o teste de hipóteses com nível de confiança igual 

a 95%, sendo o resultado encontrado igual a:

Período com medição coletiva:  (248,93 ± 5,48) m3 por mês,
Portanto, o limite inferior é igual a 243,48 m3 por mês e o limite superior é 

254,37 m3 por mês.

Período com medição individualizada: (165,59 ± 2,69) m3 por mês.
Portanto, o limite inferior é igual a 162,90 m3  por mês e o limite superior é

168,28 m3 por mês.
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Portanto, estatisticamente, as médias dos consumos mensais dos Blocos de 

Edifícios selecionados são representativas e podem ser consideradas como válidas 

para a estimativa do perfil de consumo dos prédios com a tipologia construtiva 

apresentados nesse estudo.

CONCLUSÕES

Com base no estudo realizado, concluiu-se que:

Os resultados apresentados comprovam o impacto na demanda de água em 

prédios de apartamentos a partir da instalação dos hidrômetros individuais, onde foi 

observado na análise estatística dos registros dos hidrômetros principais dos Blocos 

de Edifícios estudados que no período com medição coletiva a media de consumo 

mensal era cerca de 250 metros cúbicos reduzindo para media de consumo de 165 

metros cúbicos por mês após implantação da medição individualizada, resultando 

em redução em torno de 34% do consumo médio de água após mudança da 
medição de água.

Como efeito desta ação, temos do ponto de vista social, uma nova relação 

de consumo, onde as famílias residentes em apartamentos pagarão pelo seu real 

consumo, diferentemente da medição coletiva, onde a única conta de água e esgoto 

é rateada igualitariamente entre todos os apartamentos fazendo com que algumas 

famílias tenham que subsidiar o consumo das famílias mais numerosas e que 

consomem mais.

Atualmente, em Salvador, as novas edificações multifamiliares destinadas a 

qualquer classe social são obrigadas a instalar medidores individuais nas unidades 

residenciais em obediência a Lei Municipal nº. 7.780, sancionada em 22 de dezembro 

de 2009. Porém, esta legislação deixa uma lacuna ao dispor apenas sobre a 

obrigatoriedade da instalação dos hidrômetros individuais e não estabelecer as 

condições para a execução da emissão e entrega das faturas individuais de água e 

esgoto pelo prestador de serviço que pode inibir os hábitos perdulários por conta da 

tarifa que penaliza tal comportamento.

As Leis Municipais, entretanto, exercem um papel importante para o avanço do 

sistema medição individualizada de água nas cidades, considerando que a instalação 

dos hidrômetros individuais poderá aumentar os custos da obra inibindo que alguns 
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construtores não adotem este sistema de medição sob a alegação que estas despesas 

adicionais não agregam o valor esperado na venda dos imóveis.

Conclui-se que ao oferecer a possibilidade do controle intradomiciliar da 

demanda de água, o sistema de medição individualizada de água em prédios de 

apartamento poderá conduzir a um cenário de consumo sustentável nestas moradias. 

Para tanto, é necessário o apoio de políticas públicas, através de leis e forte regulação, 

em benefício do saneamento ambiental e da eficiência da prestação dos serviços de 

abastecimento público de água.
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RESUMO

O presente texto discute os principais problemas presentes no processo de degradação dos rios 
soteropolitanos e como os recentes projetos de macrodrenagem e implantações viárias têm tratado 
ou desconsiderado essa questão. Também ressalta a necessidade e viabilidade de reabilitação dos 
rios urbanos como elemento integrador para se buscar melhorias da qualidade urbana e ambiental 
para a cidade de Salvador. Além disso, a reabilitação fluvial é apresentada como uma estratégia de 
gestão das águas frente as mudanças climáticas. O trabalho tem como metodologia a consulta a fontes 
bibliográficas referentes ao tema, de forma articulada e embasada em estudos do campo da arquitetura 
da paisagem e da engenharia ambiental, buscando apontamentos e contribuições para a gestão das 
águas em Salvador.

Palavras-chave: Rios urbanos, gestão das águas, drenagem, paisagem.

ABSTRACT

This paper discusses the main problems present in the degradation process of the soteropolitanos 
rivers and how the most recent macrodrainage projects and road implantations dealt with or disregarded 
this issue. It also highlights the need and feasibility of urban river rehabilitation as an integrating element 
to seek improvements in urban and environmental quality for the city of Salvador. In addition, river 
rehabilitation is presented as a water management strategy in the face of climate change. The work 
has as methodology the consultation to bibliographic sources related to the theme, in an articulated and 
based on studies in the field of landscape architecture and environmental engineering, seeking notes 
and contributions to water management in Salvador.

Key-words: Urban rivers, water management, drainage, landscape.
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INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas têm contribuído para alterar a intensidade e a frequência 

dos eventos extremos de chuva em todo planeta, sendo que um aumento nas 

precipitações impacta e pode sobrecarregar o sistema de drenagem urbana (MOURA, 

2017). As águas pluviais lavam os sedimentos, superfícies impermeáveis e os poluentes 

acumulados no meio urbano, constituindo poluição difusa, juntamente com os esgotos 

clandestinos despejados nas redes de drenagem, considerados como poluição pontual 

(TRAVASSOS, 2010). A poluição difusa e pontual vem sendo carreada sem tratamento 

pelo atual sistema de drenagem e despejada nos corpos hídricos, impactando na 

qualidade da água dos rios, nos ecossistemas ribeirinhos e na paisagem urbana.

Os rios urbanos dizem muito sobre o planejamento das cidades e sobre as 

pessoas, a forma como vivem, as infraestruturas que dispõem, suas relações culturais 

e religiosas, o contexto ambiental em que estão inseridas, suas políticas públicas 

e formas de gestão das águas e efluentes. Em Salvador muitos córregos e até 

mesmo rios não têm seus nomes reconhecidos pela população que mora em seu 

entorno, e muitos deles não tem seu traçado e áreas de preservação permanente 

- APP reconhecidos e delimitados nos mapas cadastrais municipais, como os do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU, da Lei de Ordenamento do Uso 

e da Ocupação do Solo - LOUOS, nem mesmo no mapa do Sistema de Áreas de 

Valor Ambiental a Cultural - SAVAM. Assim se evidencia uma desarticulação entre as 

políticas ambientais e as urbanas e uma invisibilização das políticas ambientais do 

âmbito federal.

Diante disso, surgem algumas questões sobre a gestão das águas fluviais em 

Salvador: um rio deixa de ser rio quando a qualidade de suas águas e ecossistemas 

ribeirinhos são afetados? Estamos combatendo as causas de poluição dos rios ou os 

próprios rios?

OS PROBLEMAS DAS ÁGUAS FLUVIAIS

Os rios não podem ser compreendidos sem a devida associação dos mesmos 

às suas bacias hidrográficas, porções territoriais que drenam as águas e afetam, com 

todas atividades e estruturas urbanas nelas presentes, a condição de seus corpos 
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d´água. Entre os principais problemas dos rios e bacias hidrográficas de Salvador está 

a poluição por esgotos sanitários (domiciliares, comerciais, laboratoriais, hospitalares) 

e o depósitos de resíduos sólidos urbanos (resíduos domiciliares, entulho, podas, 

pneus) (SANTOS et al., 2010; GAMBA, 2011; ROSSI et al., 2012; SEMINÁRIO, 2017).

Segundo Barbosa et al. (2018) a gestão das águas fluviais de Salvador 

segue uma espiral de degradação e desvalorização que os transformam em 

entidades indesejáveis na cidade. Segundo os autores, o elevado aporte de esgoto 

sanitário bruto e resíduos sólidos transformam os rios soteropolitanos de ambientes 

potencialmente agradáveis em elementos de desvalorização do espaço urbano (mau 

cheiro) e em fonte de problemas de saúde pública (proliferação de patógenos, perda 

da balneabilidade das praias), estéticos (mudança da coloração da água, perda das 

propriedades paisagísticas) e ambientais (perda de elementos da fauna e flora). Diante 

deste cenário, a própria percepção da população sobre estes ambientes é alterada, 

passando a enxergá- los como canais de esgotos e não mais como rios.

Com relação ao aporte de esgotos despejados nos rios, esse problema está 

diretamente relacionado com a inexistência, insuficiência ou má qualidade da coleta e 

tratamento desses efluentes nas ocupações do entorno. Embora os índices de áreas 

abastecidas pelo saneamento básico tenham melhorado nas últimas décadas em 

Salvador, o padrão de desigualdade de acesso se mantém, como evidenciado desde 

os Censos de 2000 e 2010 (BORJA, 2004). Ou seja, as áreas de ocupação informal 

que concentram população de baixa renda em Salvador concentram os menores 

índices de saneamento básico, o que contribui para piora da qualidade ambiental dos 

corpos d’água das proximidades.

Outro problema enfrentado é o acúmulo de resíduos sólidos nos rios, que pode 

estar associado a fatores como coleta insuficiente ou ineficiente, pouco investimento 

em reciclagem, insuficiência de programas de educação ambiental. Sobre a coleta 

dos resíduos sólidos, sabe-se que nas áreas de ocupação informal soteropolitanas, 

muitas vezes, o traçado estreito e irregular das vias não permite que os resíduos sejam 

coletados da forma convencional, por caminhão coletor-compactador. A estratégia 

adotada é colocação de caçambas em certos locais, onde os moradores precisam 

levar seu próprio lixo. Essas caçambas, geralmente sem vedação, são colocadas nas 

áreas mais planas, que muitas vezes são as margens de córregos e rios, e assim, mais 

uma vez, o corpo d’água é associado ao entulhamento e descarte de lixo. “Lixodutos” 
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já foram experimentados e ainda existem alguns, com a finalidade de conduzir por 

gravidade os resíduos das partes altas dos bairros para caçambas situadas abaixo, 

reduzindo o esforço pelo deslocamento da população. O excesso dos resíduos 

contribuem para o agravamento do processo de assoreamento dos corpos d’água, 

além de atrair animais indesejados como ratos e baratas.

Uma intervenção comum nos rios soteropolitanos para remoção dos resíduos 

sólidos e sedimentos acumulados é a dragagem, também denominada como 

desassoreamento, o procedimento é realizado geralmente com uma escavadeira, 

buscando o alargamento, desobstrução e aumento da capacidade de vazão do rio. 

Esse processo é feito pela prefeitura nos rios não canalizados, geralmente uma vez por 

ano, antes do período chuvoso. Um dos problemas da dragagem é que ela remove a 

vegetação submersa e das bordas no leito d’água, prejudicando a flora e fauna locais. 

Outro problema é a destinação dos sedimentos retirados dos córregos e rios, que 

quando contaminados podem contribuir para poluição de outras áreas. A dragagem 

não combate a causa do processo de assoreamento dos rios, que é, na maioria dos 

casos, associada à ausência da vegetação ripária de grande porte, maus usos do solo 

e coleta de resíduos sólidos ineficiente.

Planejadores, arquitetos urbanistas, projetistas, construtores e gestores das 

cidades habitualmente tratam em separado os problemas de enchentes, drenagem, 

poluição, uso e abastecimento da água (SPIRN, 1995). Percebemos que essa forma 

de gestão fragmentada permanece até os dias atuais, sendo recorrente serem 

tratados por diferentes setores de prefeituras ou empresas, perpetuando problemas 

como: a poluição difusa carreada pelas águas pluviais, ineficiência da coleta de 

lixo e seu acúmulo nas áreas de várzea, ausência das matas ciliares e aumento da 

impermeabilização do solo.

OS PROJETOS DE MACRODRENAGEM EM SALVADOR

As recentes obras de canalização e retificação dos rios em Salvador vêm 

acompanhadas do discurso relativo a “desenvolvimento” e “progresso”, com novas 

construções viárias e promessas de solução para problemas de alagamento, formando 

novas avenidas de vale. Como exemplo, as obras de macrodrenagem na bacia 

hidrográfica do Passa-Vaca tem criado ou estruturado novas vias de circulação, assim 
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como no rio Mocambo (Av. Mário Sérgio Pontes Paiva) e Rio Trobogy (Av. Rischard), 

somadas às obras nos principais rios das bacias contíguas: no Rio Mangabeiras (R. 

Beira Rio da Paz), no Rio Pituaçu (Av. Gal Costa), e o trecho inicial do rio Jaguaribe (Av. 

29 de Março). Essas estruturas viárias nos fundos de vale contribuem para valorização 

e especulação imobiliária dessas áreas, o que pode impulsionar o adensamento de 

entorno fluvial nos próximos anos, diminuindo a permeabilidade do solo. Por outro lado, 

a fragmentação das intervenções e obras, tratadas desintegradamente, transgride 

profundamente o conceito de bacia hidrográfica, limite territorial reconhecido (legal 

e funcionalmente) como unidade de gestão. Interferências entre tais intervenções 

e obras são ignoradas, não havendo planejamento e análise integrada séria dos 

impactos cumulativos. Obviamente, também o licenciamento ambiental de tais 

empreendimentos perde eficácia.

Percebe-se que de maneira geral os rios em Salvador vem sendo denominados 

de canais, não sendo reconhecidos como rios, e sim como esgoto. Os responsáveis 

pela gestão dos corpos hídricos tampouco tem reconhecido esses espaços de 

drenagem como rios. Nas obras de macrodrenagem dos rio Trobogy, rio Passa Vaca, 

rio Mangabeira e rio Jaguaribe em Salvador, as intervenções propostas pela Prefeitura 

e Estado partem de um entendimento de que esses rios já estão mortos e que é 

preciso interferir para facilitar a vazão de suas águas (SEMINÁRIO, 2017). O próprio 

órgão com atribuição da gestão ambiental e dos recursos hídricos, na esfera da 

administração estadual, o INEMA, no “Parecer Técnico de Outorga - 2013.001.001763/

INEMA/LIC-01763” de 2014, sustenta argumentos de que o rio Jaguaribe já seria 

um rio morto e degradado e, dessa forma, a canalização proposta no projeto “em 

nada pioraria tal quadro” (INEMA, 2014).1 Com uma abordagem pseudo científica, 

esses documentos interpretaram, ou reproduziram, que haveria “ausência de vidas 

Planctônica, Nectônica e Bentônica”, sem qualquer embasamento ou referência a 

resultados de biomonitoramento.

Como ressaltado em Nota Técnica elaborada por professores com diferentes 

formações científicas, do Mestrado em Meio Ambiente, Águas e Saneamento - MAASA 

da Escola Politécnica da UFBA (UFBA/EP/MAASA, 2017), “tal tese, além de carecer 

1  Parecer elaborado em sequência e em acordo com o documento “Rio Jaguaribe - Estudo de Viabilidade 
Técnica e Ambiental para as obras de Canalização e Retificação no Canal do Rio Jaguaribe” de 
setembro de 2014, de responsabilidade da CONDER.
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do devido e necessário conhecimento da condição ambiental do rio, evidencia a falta 

de sustentação técnica e científica dos argumentos que formam a base da conclusão 

final, de que a canalização deve ser realizada”. E complementam afirmando que 

“essa retórica, não traz e (nem) considera a hipótese mais desejável e perfeitamente 

possível, de recuperação das condições degradadas desse rio urbano”.

Essas obras de macrodrenagem e construções viárias praticamente nada têm 

contribuído para a melhoria das condições ambientais e sociais do entorno fluvial. 

A reabilitação do corpo d’água nessas condições, pós alterações das condições 

fluviais e implementação viária se faz ainda mais necessária para manutenção da 

existência do rio, principalmente após os primeiros anos de implantação das novas 

avenidas de fundo de vale, antes do adensamento e agravamento das condições 

ambientais.

PENSANDO A REABILITAÇÃO DE RIOS EM SALVADOR E AS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS

A necessidade de se passar a considerar orientações baseadas em estudos de 

vulnerabilidade e adaptação a mudanças climáticas tem sido algo tão evidente quanto 

negligenciada (NEVES e MUEHE, 2008; NICOLODI e PETERMANN, 2010; PBMC, 

2016). Estudos apontam, para as cidades litorâneas, a necessidade de conservar 

e criar zonas de amortecimento naturais, aumentando a permeabilidade e retenção 

hídrica, bem como a estabilidade dos terrenos. Relatórios recentes apresentados pelo 

Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas – PBMC, assim como pelo Centro Nacional 

de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais – CEMADEN, indicam Salvador 

entre as cinco cidades costeiras mais vulneráveis (PBMC, 2016).

Os rios naturalmente se conectam ao mar em ambientes transicionais de grande 

valor ecológico (abrigo e fonte energética para espécies marinhas e terrestres da biota, 

transformação de matéria orgânica, etc) e de funcionalidade mecânica (manutenção de 

vegetação amortecedora das ondas de cheias e marés, balanço de sedimentos, áreas 

de acomodamento de inundações, etc). A quase totalidade desses trechos estuarinos 

estão alterados ou destruídos em Salvador. A existência dos mesmos, em condições 

ecologicamente favorável depende das ações e do estado da bacia e rios à montante, 

e da conectividade entre rio-estuário-mar. O Rio Passa-Vaca, como exemplo, guarda 
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atualmente vestígios de manguezal, área de grande valor ecológico e ambiental, mas 

encontra-se em evidente processo de redução e degradação.

As ações antrópicas no processo de urbanização, já causaram alterações 

praticamente na totalidade dos ecossistemas originais, logo em suas bacias, rios e 

águas (PARDO et al., 2012). Certamente o resgate de condições pristinas nas cidades é 

irreal diante das pressões causadas pela urbanização. Diante disso, propor-se pensar a 

reabilitação dos rios, entendida aqui como recuperação parcial de processos e funções 

de um ecossistema, não se trata de recuperar uma situação fluvial original, mas da 

remoção de algum distúrbio através de medidas estruturais e recuperação assistida, 

para que o processo natural se recupere (SHIELDS, 2003 apud TRAVASSOS, 2010). 

Tratar da reabilitação de rios urbanos envolve o entendimento das características 

geomorfológicas e ecossistêmicas da paisagem e exige a seleção das técnicas de 

intervenção que conciliem atributos como a viabilidade técnica, ambiental, econômica 

e social, sendo esse último aspecto pouco explorado pelas metodologias atuais.

Assim, pensar a reabilitação fluvial no contexto de Salvador requer um 

planejamento urbano ambiental integrado, que também reconheça os conflitos urbanos, 

as demandas dos moradores do entorno ribeirinho, sejam elas de infraestrutura, 

renda, lazer ou sobre aspectos culturais. Além disso, propor técnicas alternativas às 

tradicionais canalizações, requer questionar as setorizações administrativas, as formas 

de gestão, as licitações públicas, a dissociação do manejo dos corpos d´água com a 

gestão do espaço público, a falta de valorização das águas pluviais e os marketings 

políticos sobre as obras de grande visibilidade.

Para a cidade e seus habitantes voltarem a conviver com seus rios, em que 

pesem o desafio dos limites práticos para sua reabilitação, é fundamental que soluções 

em drenagem urbana evoluam para um manejo de águas pluviais mais integrado. 

Isto significa ser imprescindível uma integração urbanística, com visão integral da 

bacia hidrográfica, em que se considere os processos hidrológicos e as interações 

entre as soluções em diferentes escalas. Que insira os cursos d’água como elemento 

da paisagem urbana e não meramente como canal de drenagem ou esgoto. As 

soluções para a drenagem e manejo das águas urbanas devem estar efetivamente 

integradas aos demais componentes do saneamento básico (abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos). Além disso, essa abordagem deve 

contemplar projetos de preservação de áreas verdes/livres e de revegetação com 
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espécies nativas, preferencialmente, para favorecer o ciclo da água e o melhor 

funcionamento dos ecossistemas, o que proporciona atenuação das enxurradas, 

melhorias microclimáticas, infiltração nos solos e recarga de aquíferos, mitigação da 

poluição das águas, dentre outros tantos benefícios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi explanado ao longo do texto, percebe-se que cidades que 

têm como objetivo práticas sustentáveis e resilientes, como é o caso de Salvador, 

devem assumir o compromisso inadiável da REABILITAÇÃO DE SEUS RIOS. Para 

tal, primeiramente os gestores públicos e a sociedade em geral devem passar pela 

mudança de pensamento: de menosprezo à valorização dos seus rios, entendo os 

rios não como problemas urbanos e sim como oportunidades para um planejamento 

urbano ambiental integrado.

As atuais intervenções de macrodrenagem nos rios urbanos, associados 

à redução da mata ciliar para implantação do sistema viário ou outras ocupações, 

comuns da infraestrutura convencional, não condizem com as diretrizes descritas no 

plano diretor e legislações complementares que apontam para recuperação e uso 

sustentável das águas.   Diante disso, algumas contribuições pontuadas ao longo do 

texto são importantes para repensar a gestão das águas em Salvador:

1. Articular o planejamento urbano com planejamento ambiental das bacias 

hidrográficas soteropolitanas objetivando a reabilitação dos rios.

2. Incluir o traçado de todos rios e córregos, bem como a delimitação de APP’s 

nos mapas de ordenamento do uso e da ocupação do solo do município. 

Elaboração e aplicação de restrições urbanísticas que assegurem o máximo 

de permeabilidade do solo nessas áreas.

3. Prioridade de implantação, manutenção e fiscalização da rede de 

esgotamento sanitário próxima a corpos d’água.

4. Tratamento da poluição difusa carreada pelas águas pluviais.
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5. Dissociação  do  entorno  ribeirinho  com  áreas  de  acúmulo  e  descarte  de  

lixo, entendendo esses espaços como locais potenciais de lazer e interação 

com o rio.

6. Substituir a atual dragagem dos rios soteropolitanos por técnicas mais 

constantes e menos invasivas, que mantenham a vegetação ripária dos 

corpos hídricos.

7. Fiscalização e monitoramento ambiental dos rios e áreas ribeirinhas.

8. Participação da população no planejamento das intervenções ribeirinhas.

É importante pontuar que quando se trata de rios, recuperar é sempre mais 

custoso que preservar, mesmo que sejam pouquíssimos os casos nessa condição 

nas áreas urbanas. As chances de recuperação, propriamente dita, precisam ser 

analisadas em profundidade, visando identificar as tantas questões envolvidas: 

ambientais, técnicas, sociais, econômicas, legais e institucionais. A complexidade do 

desafio, porém, em uma cidade que se implantou e se alastrou desregradamente, 

ou no mínimo mal regrada, não deve inibir a inciativa. A complexidade existirá, 

certamente, porém a REABILITAÇÃO DOS RIOS URBANOS se apresenta como 

OPORTUNIDADE INTEGRADORA, pois exigirá ações de diferentes setores da 

sociedade e da administração pública, devidamente coordenadas e atuantes a fim de 

atingir esse objetivo.
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MOBILIDADE



MOBILIDADE



250

MOBILIDADE

O objetivo de todo sistema de mobilidade urbano pode ser entendido como 

sua capacidade de proporcionar a todos cidadãos deslocamentos no espaço urbano 

de forma segura, a um baixo custo, com rapidez e conforto e sem agredir o meio 

ambiente e a saúde dos mesmos. A manutenção destas características garante 

uma mobilidade urbana sustentável, cujas bases aqui no Brasil estão apresentadas 

na Política Nacional de Mobilidade Urbana - Lei nº 12.587 de 2012. Embora seus 

princípios sejam bem estabelecidos, colocar em prática tais premissas é um dos 

maiores desafios nas grandes metrópoles brasileiras, visto que os sistemas de 

transporte existentes não evoluíram historicamente de forma sustentável e sua 

ampliação ocorreu em um ritmo aquém às necessidades da população. As demandas 

por deslocamentos no espaço urbano no Brasil não foram, em geral, acompanhadas 

por melhorias nos sistemas de transporte que pudessem ampliar a acessibilidade e 

possibilitar melhorias no preço, na velocidade, no conforto do transporte, causando 

assim prejuízos de toda ordem. Observa-se, pelo contrário, que os planos de 

mobilidade urbana, quando existiram no passado, estiveram durante décadas 

baseados em modelos que incentivaram o transporte individual motorizado, visto que 

não foram concebidos sistemas de transporte coletivo de qualidade e compatíveis 

com as dimensões e complexidades do espaço urbano.

Para a crise climática, os impactos decorrentes da mobilidade urbana são 

maiores quanto mais dependente de combustível fósseis for o setor de transportes 

da cidade. Experiências exitosas pelo mundo a fora, mostram que para minimizar 

a contribuição da mobilidade urbana na crise climática é necessário investimentos 
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e ações para reduzir a demanda por viagens de automóveis e estimular o uso de 

modos não motorizados, especialmente no transporte público coletivo, aumentando 

assim a oferta de serviços de transporte de massa e infraestruturas necessárias 

com qualidade, segurança, acessibilidade e tarifas de baixo custo.

A cidade de Salvador vem enfrentando dificuldades relacionadas à mobilidade 

urbana, pois o modelo de transporte coletivo empregado nas últimas décadas 

concentrou-se no tipo rodoviário urbano. A ausência de uma política pública anterior 

mais efetiva em relação à mobilidade fez com que o sistema de transporte se 

tornasse precário, insuficiente e bastante poluente, já que a frota de ônibus durante 

muito tempo era principalmente composta por veículos com mais de dez anos de 

uso. Complementarmente, esta situação foi ainda mais agravada pelo aumento 

vertiginoso da frota de veículos automotores individuais (automóveis e motocicletas), 

provocando maiores congestionamentos e lentidão nos deslocamentos, acarretando 

mais prejuízos ao meio ambiente e à saúde da população devido às maiores 

emissões de poluentes observadas quando os veículos operam em marcha lenta. 

Como resultado, o Inventário de Emissões dos Gases de Efeito Estufa de Salvador 

para o ano de 2013 (o primeiro e único realizado pelo poder público na cidade) 

mostrou que as emissões originadas por transporte somaram cerca de 2,7 milhões 

de toneladas de CO2 equivalente, o que representou cerca de 74% das emissões 

totais do município; destas 74% foram provenientes do transporte terrestre, 24% de 

aviação e 2% do transporte hidroviário.

Mais recentemente, a mobilidade urbana em Salvador sofreu ações 

governamentais que que vem possibilitando uma nova estruturação do setor. Dentre 

várias iniciativas, a construção e início da operação das linhas de metrô, viabilizou 

uma diminuição da circulação de ônibus urbanos, possibilitando a renovação de 

parte desta frota, sua modernização por meio da aquisição de veículos dotados 

de tecnologias menos poluentes (inclusive veículos elétricos mais recentemente). 

Outras ações, incluindo muitas provenientes de movimentos populares, levaram à 

concepção do Plano de Mobilidade Urbana de Salvador (PLANMOB), possibilitando 

medidas de incentivo ao transporte não-motorizado hoje perceptíveis na cidade 

(criação e a qualificação de ciclovias, criação de pontos para aluguel de bicicletas e 

bicicletários, construção de mais passarelas para o fluxo de pedestres). Este cenário 
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pode ainda se tornar mais positivo devido aos ganhos advindos da operação de 

novas modalidades de transporte de massa (BRT e do monotrilho do subúrbio), além 

de novas obras de modificação da malha viária da cidade, previstas para operarem 

já nos próximos anos.

No entanto, mesmo com as melhorias já implementadas e perspectivas futuras 

otimistas para a mobilidade em Salvador, observa-se que ainda são necessárias 

ações estruturantes do setor que possam melhor integrar os diversos meios de 

transporte coletivo existentes e integrar estes aos ainda em construção, permitindo 

deslocamentos maiores com menor dependência do transporte rodoviário. Estudos 

conduzidos por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia apontam que o 

transporte de metrô na cidade pode ser mais eficaz se forem tomadas ações que 

visem o desenvolvimento de novas centralidades urbanas, valorizando novas regiões, 

deslocando os percursos e rotas hoje existentes para regiões de desenvolvimento, 

onde novos polos atrativos (de empregos, lazer etc.) pudessem se estruturar em torno 

dos eixos de transporte criados nas proximidades das linhas de metrô e demais meios 

de transporte coletivo de baixo impacto ambiental. Adicionalmente, nas regiões onde 

se mapeiam menores deslocamentos, o transporte diário por bicicletas ou mesmo 

as caminhadas poderiam ser mais atrativos se houvesse maiores investimentos em 

infraestrutura relacionados à microacessibilidade, como a qualificação de calçadas, 

e à segurança nas regiões próximas e uma política de incentivos que estimulem o 

cidadão a utilizar preferencialmente transportes não-motorizados.

Visando o engajamento da comunidade especializada no processo de 

planejamento e tomada de decisões para este setor na cidade de Salvador, criou-

se em 2019 a Câmara Temática da área de Mobilidade do Painel Salvador para 

Mudanças Climáticas. Esta câmara constitui-se de um grupo interdisciplinar de 

cientistas, pesquisadores e técnicos interessados em identificar, discutir, avaliar 

e propor políticas, estratégias, medidas e ações que visem o planejamento e a 

operacionalização de um modelo que tenha como abordagem a mobilidade urbana 

sustentável na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e a mitigação dos efeitos da 

crise climática. Como uma das primeiras atividades desenvolvidas por este grupo, 

foram selecionados os artigos dispostos nas páginas seguintes, os quais descrevem 

ações e pesquisas desenvolvidas em Salvador e cujo foco foi propor ações, planejar 
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políticas, analisar e discutir ações previstas e o funcionamento atual do sistema de 

mobilidade existente na cidade. Como poderá ser notado, a mobilidade na cidade de 

Salvador vem sendo modificada recentemente por meio de diversas ações recentes 

de grande porte. Nos artigos apresentados poderão ser conhecidos alguns dos 

aspectos técnicos relacionados a estas ações, bem como avaliados na perspectiva 

científica e na percepção da população a efetividade de algumas destas medidas.  

Édler Lins de Albuquerque
Coordenador da Câmara de Mobilidade
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia



MOBILIDADE
• Análise espacial da utilização de transporte 

individual na Região Metropolitana de 
Salvador: contribuições para o BRT Lapa-
Iguatemi

• Eletromobilidade no transporte coletivo 
por ônibus em Salvador: uma oportunidade 
de remodelagem econômica, sustentável e 
resiliente

• Integração intermodal entre a bicicleta e o 
Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de 
Freitas (SMSL)

• PLANMOB Salvador: Uma experiência 
inovadora de planejamento de mobilidade 
urbana sustentável



255

MOBILIDADE

Análise espacial da utilização de transporte 
individual na Região Metropolitana de Salvador: 

Contribuições para o BRT Lapa-Iguatemi

Danilo Farias da Silva
Universidade Federal da Bahia. danilofarias20@gmail.com

Laura Fernandes de Souza
Universidade Federal da Bahia. laurafernandes.arq@hotmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho é realizar uma análise socioeconômica e espacial do uso de transporte 
individual, no pico da manhã, na Região Metropolitana de Salvador. A metodologia consiste em pesquisa 
bibliográfica, uso de dados oficiais de órgãos públicos e análises espaciais em ambiente do Sistema 
de Informação Geográfica. Os resultados mostram que o bairro da Pituba em Salvador é considerado 
uma área atratora e produtora de viagens por transporte individual devido a concentração de atividades 
urbanas e Polos Geradores de Viagens. Neste cenário, a construção do BRT Lapa-Iguatemi surge 
como mais uma opção de transporte público que ligará as duas centralidades da cidade passando por 
avenidas que apresentam saturação do trânsito e tempos de viagem elevados. No entanto, observa-
se que o projeto do BRT prevê além da construção de corredores exclusivos para ônibus um conjunto 
de obras que poderão fortalecer ainda mais o uso de transporte individual. No artigo é ressaltado que 
devido à preferência pelo uso de transporte individual e dificuldade de acessibilidade às estações 
elevadas pode comprometer a eficiência do futuro BRT. Recomendações de mobilidade sustentável 
são apresentadas visando desincentivar o uso de automóvel e aumentar a qualidade do sistema.
 
Palavras-chave: Transporte individual; BRT; Sistema de Informação Geográfica; Acessibilidade.

ABSTRACT

The objective of this paper is to perform a socioeconomic and spatial analysis of the use of individual 
transport at the peak of the morning in the Salvador Metropolitan Region. The methodology consists of 
bibliographic research, use of official data from public agencies and spatial analysis in the Geographic 
Information System environment. The results show that the Pituba neighborhood in Salvador is 
considered an area that attracts and produces individual transport trips due to the concentration of urban 
activities and Travel Generating Poles. In this scenario, the construction of BRT Lapa-Iguatemi emerges 
as another public transport option that will connect the two centralities of the city through avenues 
that have traffic saturation and long travel times. However, it is noted that the BRT project foresees, in 
addition to the construction of exclusive bus lanes, a set of works that could further strengthen the use 
of individual transport. In the article it is emphasized that due to the preference for the use of individual 
transportation and difficulty of accessibility to the elevated stations can compromise the efficiency of 
the future BRT. Sustainable mobility recommendations are made to discourage car use and increase 
system quality.

Keywords: Individual transport; BRT; Geographic Information System; Accessibility.
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INTRODUÇÃO

A mobilidade urbana nas cidades brasileiras tem adquirido preocupação por 

parte da sociedade e de governos. Questões como poluição atmosférica, consumo 

de espaço físico pelos automóveis, custos de acidentes de trânsito, engarrafamentos, 

aumento das tarifas de transporte e ampliação dos tempos de viagem passaram a ter 

maior atenção em estudos recentes no Brasil devido a relevância desses temas para 

a qualidade de vida, justiça social e eficiência das cidades.

A história comprova que investimentos em infraestrutura de transportes no Brasil 

tiveram maior direcionamento para o transporte individual motorizado em detrimento 

do transporte público. Pinheiro et al. (2015) consideram que o declínio das condições 

de mobilidade urbana nas últimas décadas se deve a crescente taxa de urbanização, 

falta de investimentos em infraestrutura urbana e aumento da taxa de motorização.

O transporte individual propicia diversas vantagens aos usuários como a 

liberdade de rotas, transporte porta a porta, maior conforto e exclusividade. No 

entanto, os prejuízos sociais causados pela utilização de automóveis e motocicletas 

nem sempre foram considerados como elementos que interferem na qualidade de 

vida no contexto das grandes cidades.

O crescimento da frota veicular no Brasil nos últimos anos impõe danos à 

qualidade de vida da sociedade. A crise da mobilidade urbana tem raízes nos incentivos 

ao transporte individual, especialmente nas regiões metropolitanas. Para Pinheiro et 

al. (2015), o crescimento da motorização tem explicação nos subsídios ao consumo 

de combustíveis e incentivos à compra de automóveis por parte governo federal.

Segundo dados do Observatório das Metrópoles (2015), as 17 principais 

regiões metropolitanas, no período 2001-2014, o número de automóveis aumentou 

em 110,6%. Esse percentual corresponde ao acréscimo de mais de 13,9 milhões de 

automóveis à frota dessas regiões. Ou seja, houve um expressivo aumento da frota 

veicular no Brasil.

Em Salvador, Bahia, o cenário não é diferente. Observa-se que transitar por 

automóvel em alguns pontos da cidade, principalmente em horários de pico, tornou-

se praticamente impossível. Um exemplo disso está em uma das regiões centrais de 

Salvador, o Iguatemi, local que concentra diversas atividades urbanas, constituindo-

se um Polo Gerador de Viagens (PGV) em escala metropolitana.
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Dados estatísticos da Superintendência de Trânsito de Salvador 

(TRANSALVADOR) apontam que entre os anos de 2012 e 2018, a frota de veículos 

em Salvador variou de 821.735 para 987.231, crescimento de 20% em seis anos. Em 

relação ao índice de motorização, observa-se que para o mesmo período Salvador 

cresceu 14%, enquanto que a população elevou-se 5,4%. (TRANSALVADOR, 2019).

Considera-se que a mobilidade urbana sustentável como um conceito orientador 

para o desenvolvimento sustentável das cidades. O crescimento do uso de transporte 

individual impõe danos aos tempos de viagem por transporte público e às condições 

de tráfego de um modo geral. Nesse aspecto, é importante debater o conceito de 

sustentabilidade no trânsito que surge com o intuito de atender, com equidade, as 

mais variadas demandas de mobilidade das gerações atuais sem comprometer as 

demandas das gerações futuras. (DELGADO, 2014, p. 2).

É característica do transporte sustentável a satisfação das “necessidades 

básicas de acesso aos bens, ao trabalho, à educação, ao lazer e à informação de 

forma segura para a saúde pública e a integridade do meio ambiente’’. (FIGUEIREDO, 

2007, p. 36).

Uma forma de tornar as cidades mais sustentáveis é investir em transporte 

público e na promoção dos meios de transportes não motorizados. Na cidade de 

Salvador, observa-se que intervenções foram ou estão sendo realizadas pelos governos 

estadual e municipal para melhorar a mobilidade urbana como a inauguração de 33 

km das linhas 1 e 2 do metrô e atualmente a construção do Bus Rapid Transit (BRT) 

que passará sobre importantes avenidas da cidade. 

Merece atenção o fato que a implantação do BRT passará por bairros de baixa 

e média densidade populacional e até o momento não foi divulgado pela Prefeitura 

de Salvador estratégias de como criar acessibilidade para moradores dos bairros 

circunvizinhos. Outro questionamento considera que o BRT Lapa-Iguatemi passará 

por bairros onde predomina a população de alta renda da cidade e preferência pela 

utilização de automóvel, mesmo que para deslocamentos curtos.

Dessa forma, o presente trabalho tem o seguinte problema de pesquisa: é 

possível afirmar que o BRT Lapa-Iguatemi enquanto nova opção de transporte público 

atenderá as necessidades de acessibilidade e reduzirá os problemas de mobilidade 

em bairros como Pituba, Itaigara e Caminho das Árvores, locais onde predominam a 

posse e utilização de automóvel em Salvador?
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Para isso será necessário é realizar uma análise socioeconômica e espacial do 

uso de transporte individual, no pico da manhã, na Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) para compreender o padrão de deslocamentos.

Sabe-se que o trecho na Avenida Antônio Carlos Magalhães que liga o Parque 

da Cidade ao Iguatemi apresenta altos índices de congestionamentos e redução das 

velocidades médias de viagem nos horários de pico. Por este motivo, é importante 

analisar através de dados espaciais se a implantação do BRT entre as centralidades 

Lapa e Iguatemi conseguirá desincentivar o uso de automóvel em uma das regiões 

mais críticas da RMS quanto a congestionamentos e tempos de viagem.

Finalmente, argumenta-se que conjunto de obras que acompanha a construção 

do BRT Lapa-Iguatemi poderá fortalecer ainda mais o uso do transporte individual no 

subcentro do Iguatemi, seja por conta da ampliação do eixo viário para automóveis ou 

pela dificuldade de acessibilidade às estações elevadas. 

MÉTODO

A metodologia deste estudo consiste em pesquisa bibliográfica, uso de dados 

oficiais de órgãos públicos e análise espacial em ambiente do Sistema de Informação 

Geográfica (SIG). Para as análises espaciais foram utilizados dados da pesquisa 

Origem-Destino da RMS, em 2012, Censo Demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, Ministério da Economia e Plano de 

Mobilidade de Salvador elaborado em 2017.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Bus Rapid Transit (BRT) é um sistema de transporte de ônibus de alta qualidade 

que realiza mobilidade urbana rápida e eficiente e com custo eficiente através de 

provisão de infraestrutura segregada com prioridade de passagem, operação rápida e 

frequente. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008).

O BRT Lapa-Iguatemi integra a rede de corredores estruturantes do município 

de Salvador, com priorização ao Transporte Coletivo por Ônibus. A implantação do 

BRT prevê a construção de vias exclusivas nos dois sentidos e estações de paradas 

fixas, visando reduzir os problemas de mobilidade da cidade e melhorar os tempos 
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de viagem nos principais corredores de transporte da cidade. Com a implantação e 

operação do BRT espera-se maior organização do espaço público, melhor velocidade 

operacional e incentivo ao uso dos meios de transportes não motorizados. (PMS, 

2014).

O projeto prevê a construção de dois trechos, sendo o Trecho 1, atualmente 

em fase de construção, vai ligar a centralidade do Iguatemi ao Loteamento Cidade 

Jardim e o Trecho 2 ligará o Loteamento Cidade Jardim à Estação da Lapa, Centro de 

Salvador. Ao todo serão construídos 10 estações, 3 viadutos, 2 pares elevados, vias 

expressas para automóveis e ciclovia. Segundo Freire et al. (2018), além das obras 

de tráfego, o BRT prevê a obra de macrodrenagem de encapsulamento do Rio Lucaia, 

para que o sistema possa trafegar sobre o rio.

Mapa 1. Tempo de viagem modo individual entre trinta minutos e uma hora.

Fonte: Delgado, 2014.

O mapa 1 da Região Metropolitana de Salvador apresenta o tempo de viagem 

por modo individual entre trinta minutos e uma hora, nas quais se observa que o 

maior tempo de deslocamento se concentra nos bairros localizados na região da Orla 

Marítima de Salvador. Atrelados ao tempo de viagem nos deslocamentos, estão a 

alta concentração de renda e atividade econômica da região. A Pituba e seu entorno 

concentram uma variedade de atrativos urbanos como áreas de lazer, empregos, 
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escolas e faculdades, serviços entre outros, dessa forma a região têm sofrido 

constantemente com os congestionamentos, com o aumento do fluxo de veículos 

na região e, consequentemente, com o aumento do tempo de viagem de automóvel, 

tornando-se a zona de tráfego com o maior índice de tempo de viagem no pico da 

manhã. 

O projeto de implantação do trecho 1 do BRT (Parque da Cidade-Iguatemi) 

fornecerá mais uma alternativa de transporte público em uma região que apresenta 

índice elevado de motorização. No entanto, verifica-se que esses investimentos e a 

forma como o projeto do BRT foi concebido acabarão estimulando ainda mais o uso do 

automóvel, seja pela dificuldade de acessibilidade ao sistema BRT ou pela preferência 

da população desses bairros pelo uso do automóvel. 

Outro ponto passível de críticas à construção do BRT é que este funcionará 

como uma “via expressa” devido ampliação do eixo viário para automóveis com 

criação de mais faixas e viadutos estimulando o uso do automóvel em uma região 

com elevada taxa de motorização, alto fluxo e congestionamentos provocados pelo 

uso insustentável do automóvel. Todas essas alterações têm sido incisivamente 

empregadas como meio a viabilização da mobilidade urbana de Salvador.

Quanto aos problemas de mobilidade nessa região, verifica-se que a construção 

do BRT é centro de críticas por moradores, arquitetos e ambientalistas, no qual 

os questionamentos do projeto são o elevado custo da obra, impactos ambientais 

com a retirada de árvores e tamponamento dos rios, falta de estudo de impactos de 

vizinhança e um plano operacional de transportes. 

Em virtude da demanda mundial para o uso de energias limpas e renováveis, 

o projeto do BRT apresentado em Salvador gera questionamentos no que se refere 

ao tipo de energia utilizado nos transportes públicos, já que não foi divulgado pela 

Prefeitura de Salvador se os veículos do transporte público do BRT serão elétricos ou 

movidos à combustível fóssil poluente, indo na contramão da mobilidade sustentável.

CONTRIBUIÇÕES AO BRT LAPA-IGUATEMI

Esta seção tem como objetivo propor sugestões ao BRT Lapa-Iguatemi e que 

deverão favorecer a mobilidade sustentável juntamente com a redução da segregação 

socioespacial existente na cidade.
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Mapa 2. Trechos do BRT Lapa–Iguatemi

Fonte: Elaborado pelos autores, 2019.

O mapa 2 da mostra os Trechos 1 e 2 do BRT Lapa-Iguatemi e área de influência 

com raio de 1000 metros de extensão, representando os bairros próximos ao corredor 

que prioritariamente deverão ser assistidos pela Prefeitura de Salvador com medidas 

que facilitem a acessibilidade por todos os modos de transporte ao sistema BRT, 

principalmente os modos não motorizados. 

Linhas alimentadoras

Sabe-se que os bairros do entorno do Trecho 1 como Caminho das Árvores, 

Pituba e Itaigara tem preferência pela utilização de transporte individual. Nesse 

cenário, pensando-se no desincentivo ao uso de automóvel, uma alternativa viável 

seria a criação de linhas de ônibus alimentadoras do sistema BRT com intervalos 

curtos entre partidas e integração física e tarifária. O objetivo da linha alimentadora é 

fazer o atendimento dos bairros adjacentes às estações BRT e, consequentemente, 

aumentar o número de usuários de transporte público. Outro benefício dessa medida 
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seria a conexão ao sistema BRT por intermédio de ônibus convencionais ou micro-

ônibus dos bairros que enfrentam alta declividade como, por exemplo, o bairro de 

Santa Cruz. 

Medidas para facilitar a acessibilidade às estações BRT

Facilitar o acesso de pedestres às estações BRT está entre os principais 

desafios a serem enfrentados pela gestão municipal. Questões como conforto na 

caminhada até as estações, segurança e proteção ao pedestre, conectividade à rede 

de transportes, acessibilidade a indivíduos com deficiências físicas e mobilidade 

reduzida e custo acessível são pontos fundamentais que devem indicar o sucesso ou 

fracasso do transporte público.

A falta de caminhos diretos para ciclistas e pedestres entre suas casas e 

estações de transporte público também podem encorajar as pessoas a dirigirem 

carros e motocicletas. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008).

Melhorar a infraestrutura de calçadas e escadarias nos bairros circunvizinhos ao 

corredor no raio de 1000 metros pode afetar a decisão de utilizar o sistema. De acordo 

com o Ministério das Cidades (2008), se a caminhada é agradável e interessante, 

então mais usuários serão atraídos para o sistema de BRT. Caso contrário, há riscos 

de perder usuários para outros modos de transporte. A população de diversos bairros 

seria beneficiada com a melhoria de infraestrutura que facilite a caminhada: Caminho 

das Árvores, Itaigara, Candeal, Santa Cruz, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, 

Engenho Velho da Federação, Federação, Brotas, Engenho Velho de Brotas, Garcia 

e entorno da estação da Lapa.

CONCLUSÕES

Observando o projeto do BRT Lapa-Iguatemi este trabalho propôs duas 

contribuições para melhorar a acessibilidade de pedestres do entorno das futuras 

estações: 1) criação de linhas de ônibus alimentadoras; 2) requalificação de calçadas 

e escadarias no raio de pelo menos 1000 metros nos dois trechos de BRT e medidas 

que favoreçam a caminhada até as estações. O objetivo da linha alimentadora é 

circular entre os bairros próximos do corredor captando usuários para o sistema BRT, 
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principalmente aqueles que fariam a viagem até o destino usando automóvel. Sendo 

assim, esta medida de mobilidade sustentável pode contribuir para desincentivar o uso 

de automóvel em um dos pontos mais congestionados da RMS, Caminho das Árvores, 

Itaigara e Pituba. A segunda proposta tem como objetivo melhorar as condições de 

caminhada até as estações BRT. Questões como melhoria da qualidade de calçadas e 

escadarias, acessos seguros, boa iluminação, sinalização adequada, prioridade para 

pedestres nas interseções e quantidade de área verde que ofereça proteção ao clima 

são fatores que podem aumentar a quantidade de usuários do sistema.

Diversas alternativas de mobilidade sustentável podem ser discutidas visando 

aumentar a acessibilidade às estações e o número de usuários do sistema, como 

medidas de gerenciamento de tráfego, limitação de áreas de estacionamentos e 

ampliação de infraestrutura para ciclistas integrados ao BRT. No entanto, caso os 

gestores públicos não articulem medidas que favoreçam a macro e microacessibilidade, 

principalmente a se pensar na elevada declividade em alguns trechos, o futuro BRT 

Lapa-Iguatemi poderá ter resultados não satisfatórios no tocante à acessibilidade da 

cidade, promoção da equidade e redução da segregação socioespacial. 
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RESUMO

A tendência de queda no uso do transporte coletivo por ônibus e a maior dependência de carros tem 
intensificado o congestionamento e consequentemente a emissão de poluentes e gases de efeito estufa 
(GEE) em diversas cidades brasileiras. O objetivo deste artigo é avaliar a viabilidade da eletrificação da 
frota de BRT/BRS, e a possibilidade de expansão para o Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus 
(STCO) para uma remodelagem econômica e a construção de uma mobilidade urbana mais sustentável 
em Salvador. Apesar de um contexto socioeconômico desafiador, Salvador é uma das poucas cidades 
em todo país que realizou seu Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de acordo com a Lei da 
Mobilidade Urbana indicando, entre outras ações, a implementação de uma série de corredores de 
Ônibus de Trânsito Rápido (BRT). Neste sentido, foram realizados testes com ônibus elétricos em 
condições reais operacionais em Salvador para avaliar seu desempenho e viabilidade. Os resultados 
evidenciaram que é possível alcançar uma redução significativa do custo operacional por quilômetro 
de até 76%. As vantagens operacionais se somam a benefícios indiretos de redução de poluição e 
GEE, além de questões de saúde e ruído. A eletrificação total da frota de ônibus reduziria em 5% a 
emissão total de CO2 gerado na cidade, além de eliminar poluentes e trazer uma economia indireta de 
72 milhões de reais em problemas da saúde. Mesmo diante dos desafios estruturais de investimento, 
infraestrutura de recarga e planejamento operacional, a eletrificação da frota ganha protagonismo 
como uma oportunidade de remodelagem econômica do atual sistema de forma eficiente, sustentável 
e resiliente.

Palavras-chave: Transporte Coletivo; Plano de Mobilidade; eletromobilidade; BRT.
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ABSTRACT

The current downward trends of public transport usage and a higher car dependency in several Brazilian 
cities have intensified traffic congestion and consequently the emission of pollutants and greenhouse 
gas emissions (GHG). The purpose of this article is to evaluate the viability of the electrification of the 
bus fleet of the BRT/BRS, as well as its expansion through an economic remodeling of the public bus 
system (STCO) in order to create a more sustainable urban mobility in Salvador. Though it presents 
a challenging socioeconomic context, Salvador is one of the few cities in Brazil that has developed 
its Sustainable Urban Mobility Plan according to the Federal Urban Mobility Law. The plan proposes, 
amongst other actions, the implementation of a series of Bus Rapid Transit (BRT) corridors. For this 
article, tests with electric buses were conducted in real operational conditions in Salvador in order to 
evaluate its performance and viability. Results have shown that it is possible to achieve a significant 
reduction in operational costs per kilometer of up to 76%. Besides the operational advantages, there are 
indirect benefits of reducing GHG emissions and pollutants, as well as decreasing health problems and 
noise. The total electrification of the bus fleet in Salvador would reduce by 5% the total CO2 generated 
by the city, as well as eliminate pollutants and provide indirect savings of 72 million reais in health issues. 
Even with structural challenges such as lack of investment, recharging infrastructure, and operational 
planning, the electrification of the bus fleet provides an opportunity to economically remodel the current 
system, making it more efficient, sustainable, and resilient.

Keywords: Public Transport; Mobility Plan; electromobility; BRT.

INTRODUÇÃO

Os transportes coletivos por ônibus têm suportado uma perda gradativa 

de passageiros em diversas cidades brasileiras, o que dificulta equacionar a 

sustentabilidade econômica e possibilitar investimentos que tragam melhorias e maior 

atratividade ao sistema. Esta perda de passageiros equivalentes é também observada 

no Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) em Salvador, que ocorre em 

paralelo ao aumento da motorização (SEMOB, 2018). 

A falta de investimentos em transportes coletivos gera um ciclo vicioso, onde 

a redução do número de passageiros reflete em menor arrecadação da receita do 

transporte coletivo, resultando em dificuldades econômicas para a manutenção de 

sua qualidade além da necessidade de revisão da tarifa, o que estimula a atratividade 

de outros modos de transporte e, por fim, reduz novamente a demanda.

Diante deste contexto, este artigo busca explorar a eletrificação da frota de 

ônibus do BRT da cidade de Salvador para uma futura expansão ao STCO, permitindo 

aportar diversos fatores positivos que incrementem sua qualidade e atratividade, 

tanto para conquistar novos passageiros, quanto provocar o interesse econômico 
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para a operação do sistema (ALBULQUERQUE ET AL, 2015). Esta pesquisa 

avaliará os fatores positivos da eletrificação da frota que poderiam ser traduzidos em 

benefícios econômicos, ambientais e sociais para Salvador. Assim, o artigo se divide 

em [1] compreender o panorama do futuro da mobilidade em Salvador, [2] trazer 

uma perspectiva de desafios e vantagens da eletrificação da frota e [3] efetuar um 

levantamento de informações com testes realizados em Salvador.

Figura 1. Ciclo vicioso da redução e perda de passageiros

Fonte: Ortúzar e Willumsen, 2011. Adaptado pelos autores.

PANORAMA DO FUTURO DA MOBILIDADE EM SALVADOR

Com cerca de 3 milhões de habitantes, Salvador apresenta diversas 

particularidades topológicas e sociais, que colocam sua mobilidade urbana entre as 

mais desafiadoras de todo País (BRASIL, 2015). Além disso, a tendência de queda 

no uso do transporte coletivo e maior dependência de carros tem intensificado o 

congestionamento e consequentemente a emissão de poluentes e gases de efeito 

estufa (GEE).

A atual administração municipal tem se posicionado publicamente com 

a visão de tornar a cidade zero carbono até 2049. Segundo o Inventário GEE 
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produzido em 2016 (PANGEA, 2016), o setor de transportes é responsável por 

74% das emissões em Salvador. A Organização Mundial da Saúde relata que a 

poluição do ar mata por ano 4,2 milhões de pessoas, contribuindo para um total 

de 7,6% de todas as mortes em todo o mundo (WHO, 2016). Assim, a mitigação 

das emissões na área de transportes torna-se imprescindível para se alcançar um 

futuro mais sustentável.

Além disso, o impacto econômico do congestionamento no ano em termos de 

perda de produtividade do soteropolitano foi estimado em R$3,3 bilhões (FIRJAN, 

2015). O passageiro de transporte público coletivo é o mais afetado: o tempo médio 

que o soteropolitano gasta por dia é de 65 minutos (SEMOB, 2018). Assim, como 

93% das viagens de pessoas de classes D e E dependem do transporte ativo e 

coletivo (SEMOB, 2018), quem mais perde em produtividade é quem menos tem 

renda.

Neste contexto, obedecendo a Lei de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 

12.587/12), a Prefeitura de Salvador mobilizou uma série de levantamentos, 

pesquisas e diagnósticos com ampla participação social para a realização do Plano de 

Mobilidade Urbana Sustentável de Salvador-PlanMob Salvador. As diretrizes contidas 

neste Plano buscam contribuir significativamente na alteração da desigualdade 

socioespacial existente na cidade, incentivando o uso de transportes não motorizados 

e sustentáveis, além de projetar uma série de melhorias no sistema de transporte 

coletivo (ROCHA & LEITE, 2018). 

Um exemplo de iniciativa em transporte ativo é a expansão da malha cicloviária 

– de 13,8km em 2013 para 245km em 2019 (SALVADOR NO CLIMA, 2019, p. 47). 

Quanto ao transporte público coletivo no âmbito municipal, as principais intervenções 

previstas se consolidam a médio e longo prazos, contemplando, entre outros modos, 

o sistema de BRT e BRS, que busca priorizar os maiores fluxos de pessoas que 

circulam pelo transporte público coletivo, sendo assim possível reduzir o tempo de 

viagem dos passageiros.

Em uma recente análise dos dados da bilhetagem eletrônica do sistema pela 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB), é possível observar que as 

origens estão diluídas por toda a cidade, porém os destinos dos atuais passageiros 

do sistema de transporte coletivo se concentram entre Área Central e Pituba (SEMOB, 

2019). 
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Figura 2. Embarques e desembarques com base na bilhetagem eletrônica

Fonte: SEMOB, 2019.

Com esta alta concentração de passageiros interessados nos polos atratores 

deste eixo, o sistema de BRT tem previsão de transportar uma alta demanda, 

afetando diretamente a uma grande fatia dos usuários do sistema. Em busca de dar 

vazão e conforto para toda essa demanda, os corredores exclusivos com embarque à 

esquerda agregam maiores velocidades operacionais e aumentam a atratividade de 

novos passageiros ao sistema, uma vez que não terão interferência do tráfego misto 

e congestionamentos. Entre outros aspectos positivos agregados pelo BRT, tem-se 

o pagamento antecipado nas estações e o embarque em nível em piso baixo por 

qualquer porta do ônibus.

No caso, para a operação do BRT se faz necessário a aquisição de uma 

nova frota, compatível com o sistema que está sendo construído, uma vez que a 

frota existente não permite o embarque em nível e nem possui portas à esquerda. 

Nesta perspectiva, fica aberta a oportunidade de agregar valor ao novo sistema de 

BRT através da adoção de ônibus elétricos dando início a novos parâmetros para 

renovação de frota.

PERSPECTIVA DE DESAFIOS E VANTAGENS DA ELETRIFICAÇÃO DA FROTA

Em evidência como uma tendência mundial, a implementação de ônibus elétricos 

é uma realidade que vem tomando espaço. Em 2017 a frota de ônibus elétricos nos 

sistemas municipais no mundo inteiro já alcançava 13%, muitos deles concentrados 
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na China. Em 2018, foi a vez de Santiago do Chile, com uma projeção inicial de 102 

ônibus elétricos que já estão em operação. Entretanto, para iniciar este processo é 

necessário compreender os desafios impostos em diversos níveis. 

Um destes desafios se impõe a nível nacional, pois o Governo Federal Brasi-

leiro ainda não sinalizou com políticas que possam promover a eletromobilidade, o 

que poderia facilitar etapas importantes do processo como, por exemplo, os inves-

timentos com infraestrutura de recarga. Este desafio nos leva a uma outra possível 

barreira a nível local, que é a de possuir uma matriz energética limpa no município. 

Neste caso, Salvador possui uma boa vantagem, pois cerca de 88% da energia 

gerada no estado da Bahia provem de fontes renováveis (GOVBA, 2018). Por fim, 

ainda existe uma carência de linhas de financiamento preferenciais que facilitem 

a aquisição, tanto dos ônibus elétricos, quanto de suas baterias, a qual se soma a 

alta carga tributária de seus componentes, o que dificulta sua competitividade no 

mercado.

Às margens destes desafios, existe uma série de vantagens que podem ser 

exploradas com a eletrificação da frota. A iniciar pelas definições do PlanMob Salvador, 

que norteiam o futuro para uma mobilidade sustentável ao priorizar corredores para 

o transporte coletivo por ônibus e explorar outros valores positivos para o sistema 

utilizando uma frota de ônibus elétricos. Uma vez livre dos congestionamentos, as 

tecnologias existentes de ônibus elétricos partem em vantagem, pois as constâncias 

de aceleração não apenas geram um consumo menor de energia, mas também 

permitem um melhor uso dos sistemas de frenagem regenerativa, que recarregam as 

baterias e aumentam assim sua autonomia (ZHOU ET AL, 2016). Quando comparado 

ao ônibus diesel, o consumo de energia do ônibus elétrico é estimado em 74% menor, 

além do seu custo operacional cair em quase 60% (ICCT, 2018). Além disto, os custos 

de manutenção dos ônibus elétricos são 24% menores, por não necessitarem de uma 

série de lubrificantes e não haver solavancos de força e trepidação provenientes da 

engrenagem da motorização diesel.

Os benefícios econômicos se somam aos sociais, trazendo à pauta a redução 

da poluição nas cidades e, por consequência, os problemas de saúde, promovendo a 

mitigação dos gases de efeito estufa. Um estudo conduzido em 2016 pela C40 Cities 

Climate Leadership Group apontou que se os 2,348 ônibus da frota do STCO de 

Salvador se tornassem elétricos, haveria uma redução de 5% de emissões de CO2 
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geradas na cidade, além de eliminar poluentes locais (MP, NO2, CO e HC). Isto traria 

uma economia indireta de 72 milhões de reais em problemas da saúde, salvando 39 

vidas por ano (C40, 2016). Além disto, outros benefícios como a ausência de poluição 

sonora criariam uma nova experiência para o cidadão no ambiente urbano, o que 

poderia despertar o interesse e adesão de novos passageiros ao sistema. 

TESTES OPERACIONAIS COM ÔNIBUS ELÉTRICO EM SALVADOR

A fim de trazer estes números para a realidade local e expor os diversos 

desafios operacionais, a SEMOB conduziu testes com um ônibus elétrico de 12 

metros a bateria de ferro-lítio da empresa chinesa BYD entre maio e agosto de 2019. 

Os testes realizados tiveram como objetivo avaliar se a tecnologia, em seu atual 

estado, atenderia a particularidades operacionais em Salvador, verificando assim a 

real viabilidade da eletrificação de toda a frota do sistema.

MÉTODO

Em uma primeira etapa, foi realizado o treinamento e capacitação de motoristas 

que operariam este veículo. Ainda que os aspectos funcionais de direção e controle 

sejam idênticos a qualquer outro veículo, os primeiros 2 meses foram utilizados para 

familiarização com a tecnologia e “pré-teste” de raios de giro do veículo em diferentes 

áreas da cidade. O veículo em teste possuía capacidade para 51 passageiros em pé 

e 26 sentados, com lotação máxima de 77 passageiros, além de ter uma garantia 

prévia da fabricante BYD de autonomia média de 250 km.

A SEMOB selecionou 4 itinerários de linhas, filtrando as que passam por locais 

com diferentes desafios topográficos na cidade, com percursos curtos, médios e longos 

(de 21, 40, 50 e 90 quilômetros). Estas linhas também possuem perfil de “sobe e desce” 

de passageiros, que pode exigir maior consumo por conta da variação da demanda 

ao longo de todo itinerário. Estes 4 itinerários buscaram estimar a performance do 

veículo em operação real na cidade de Salvador. Entretanto, considerando que o 

futuro corredor do BRT Lapa-Lip não terá desafios topográficos como os impostos 

nos itinerários anteriores, a equipe da SEMOB realizou um último quinto itinerário (10 

quilômetros), buscando avaliar o desempenho do veículo em condições similares ao 
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que será enfrentado pelo BRT. Os testes são listados abaixo, recebendo nomes entre 

T1 até T5.

Tabela 1. Lista de itinerários e percursos percorridos

Teste Itinerário Percurso 
(km) Período de testes

T1 Pirajá-Barra-Pirajá 44 15-23/julho

T2 Pirajá-Pituba-Pirajá 47 24-30/julho

T3 Pirajá-Ribeira-Pirajá 21 31/julho a 6/agosto

T4 Axé-Paripe-Aeroporto-Paripe-Axé 90 07-14/agosto

T5 Cidade do Clima (Salvador Hall)
 Shopping Paralela 10 19-23/agosto

Fonte: Elaborado pelos autores.

Todos os testes foram acompanhados por técnicos e fiscais da SEMOB e BYD. 

Para medições, foram usados os equipamentos de telemetria do veículo e também 

os dados monitorados pelo GPS através do Centro de Controle Operacional (CCO), 

baseado na SEMOB. Ao final dos testes, foram mensurados o consumo de energia 

e autonomia dos veículos através da medição do nível das baterias, e o tempo e 

distância dos deslocamentos através dos dados do GPS.

RESULTADOS

No período intitulado “pré-teste”, sem operação de embarque de passageiros, 

o veículo demonstrou um excelente desempenho, consumindo 80% da bateria para 

executar 260 quilômetros. Isto significa atingir uma autonomia total projetada de 300 

quilômetros, caso utilizasse 100% da bateria. No “pré-teste” foram avaliados a força 

e tração do veículo em subidas, o qual teve um bom desempenho com torque para 

vencer grandes declividades sem dificuldades, ainda que isto represente um aumento 

no consumo de energia. 

Após realizar os períodos de pré-teste e com motorista capacitado para iniciar 

a operação, o veículo iniciou os testes em linhas com carregamentos expressivos, tal 

como demonstrado a seguir.
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Tabela 2. Resumo dos testes do ônibus elétrico em Salvador 

Número 
do Teste

Percurso 
(km)

Passageiros 
transportados IPK

Consumo de 
Bateria (%)

Autonomia 
projetada (km)

Consumo por km 
(kW/km)

T1 44 117 2,66 25 176 1,75

T2 47 119 2,53 25 188 1,62

T3 21 110 5,24 14 150 2,01

T4 90 117 1,30 48 187,5 1,56

T5 78 127 1,6 27 288,9 1,04

Fonte: Elaborado pelos autores.

Em uma análise geral de todos testes realizados, destaca-se que os percursos 

foram realizados em tráfego misto, e que os 4 primeiros itinerários apresentavam 

declividades significativas e operação com alto número de passageiros. O teste intitulado 

T5 foi o itinerário onde o consumo e autonomia foram exemplares, possivelmente por 

ter tido baixas interferências de congestionamentos, mesmo em tráfego misto, e por 

não ter passado por desafios topográficos com um número elevado de passageiros. 

Tabela 3. Comparação de consumo por quilômetro com ônibus padron diesel.

 Pré-testes T1 T2 T3 T4 T5

Percurso (km) 300 176 188 150 187,5 288,96

Consumo médio (kW/km) 1 1,75 1,62 2,01 1,56 1,04

Custo do km/R$ 0,44 0,77 0,71 0,88 0,69 0,46

Custo km/R$ (Padron Diesel 
Equivalente A/C) 1,80

Economia em R$ por km 1,36 1,03 1,09 0,92 1,11 1,34

Percentual de economia do 
ônibus elétrico sobre o diesel 76% 57% 60% 51% 62% 75%

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para comparação do custo médio por quilômetro do modelo de ônibus padron 

diesel equivalente, foi utilizado o dado do custo médio por quilômetro de ônibus diesel 

da SPTrans 2019. De qualquer forma, quando procurados pela SEMOB, os operadores 

de Salvador informaram que a variação do custo médio por quilômetro na frota com 

ar condicionado tem média de R$ 2,39 por km. Isto ampliaria os ganhos econômicos 

do elétrico sobre o Diesel. Entretanto, foi utilizado o dado da SPTrans, uma vez que a 

frota com ar condicionado iniciou operação há pouco tempo em Salvador.
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Dos 5 itinerários em teste, o T5 foi a rota que conseguiu simular uma operação 

em corredor. Com um percurso curto e de extensão similar ao do corredor Lapa-Lip 

e Lip-Pituba, foi possível realizar uma série de viagens por dia no mesmo itinerário, 

ressaltando seu consumo de 1,04 kW/km e uma autonomia de quase 290 quilômetros. 

Este resultado ressalta a diferença de economia do veículo quando operado em 

corredor, podendo representar uma redução de até 50% de seu consumo.

CONCLUSÃO

De acordo com os testes realizados pela SEMOB com o veículo disponibilizado 

pela fabricante BYD, a utilização de ônibus elétricos em Salvador se mostrou viável, 

tanto operacionalmente quanto do ponto de vista econômico e sustentável. Os 

principais desafios se destacam sobre investimentos de infraestrutura de recarga e 

com planejamento operacional do sistema, uma vez que, a depender da organização 

dos itinerários, a autonomia do veículo pode ser determinante para sua viabilidade. De 

qualquer modo, os desafios da autonomia podem ser resolvidos com a distribuição de 

pontos de recarga rápida em áreas estratégicas da operação.

As preocupações iniciais levantadas pela equipe técnica da SEMOB eram 

principalmente em relação a capacidade do veículo de conseguir dar vazão ao número 

alto de passageiros que ocorre com frequência nas horas de pico em Salvador, 

combinado aos desafios topográficos da cidade. Quanto a estas questões, a tecnologia 

foi aprovada sem ressalvas, ainda que obviamente ocorra uma elevação do consumo 

de energia por quilômetro.

O custo final da operação com ônibus elétricos chegou à 0,46 centavos de real por 

quilômetro, enquanto seu concorrente a diesel – ônibus com ar condicionado implantado 

em Salvador em agosto de 2019 – atinge 2,39 reais por quilômetro. Um custo 5,2 vezes 

menor, que traz uma reflexão oportuna para alternativas sobre os cálculos atuais de 

manutenção do sistema conforme o Índice de passageiros por quilômetro. Ainda, o 

PlanMob Salvador planejou toda uma rede de corredores de BRT e BRS na cidade, e 

como visto pela performance do teste T5, sua execução implicaria em uma operação 

elétrica de baixíssimo custo operacional. Posto isso, verifica-se não apenas a viabilidade 

operacional dos ônibus elétricos, como também se apresenta uma oportunidade para 

remodelagem econômica do sistema de forma sustentável e resiliente.
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RESUMO

Este artigo tem como objetivo identificar a infraestrutura que atende à integração da bicicleta com 
o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), em estações de Salvador. O estudo 
procura abordar as características da infraestrutura que atende – ou não – à integração física da 
bicicleta como modo de transporte viável, através da avaliação das estações e de seus equipamentos 
de apoio que atendem à integração eficiente – avaliando as estações de metrô, rede cicloviária e a 
opinião dos usuários – para descobrir o potencial de integração das estações também é utilizado o 
método de Dixon (1996) e a pesquisa com os usuários realizada. 

Palavras-chave: Integração intermodal; Mobilidade urbana; Sistema metroviário.

ABSTRACT

This article aims to identify the infrastructure that meets the integration of the bicycle with the Salvador 
and Lauro de Freitas Subway System (SMSL), in Salvador stations. The study seeks to address the 
characteristics of the infrastructure that meets - or not - the physical integration of the bicycle as a viable 
mode of transport, by assessing the stations and their supporting equipment that meet the efficient 
integration - by assessing the subway stations, bicycle network. and users’ opinion - in order to discover 
the potential of station integration, the method of Dixon (1996) and the user survey carried out are also 
used.

Keywords: Intermodal integration; Urban mobility; Subway system.
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INTRODUÇÃO

A urbanização acelerada das cidades brasileiras gerou aglomerados urbanos 

populosos e consequentemente maior demanda pelo uso de transportes. Diante da 

necessidade da população se deslocar pelos centros urbanos, as cidades precisaram 

se reinventar e planejar o espaço para a circulação de pessoas e bens, planejar 

e gerir sistemas de transportes que sejam capazes de atender à população que 

necessita realizar os deslocamentos diários para realizar suas atividades.

A mobilidade urbana pode ser compreendida como a facilidade de 

deslocamento de pessoas e bens nas cidades, devendo não ser limitada às 

abordagens quantitativas – oferta e demanda -, mas também às características dos 

deslocamentos, da qualidade e possibilidade de integração com locais de moradia 

e aos centros urbanos, portanto, está relacionada também com a distribuição 

dos serviços no território e das áreas de trabalho e moradia no espaço urbano 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2004).

Assim, a integração intermodal pode ser uma alternativa eficiente na utilização 

dos meios de transportes, e pode ser caracterizada pelo uso de dois ou mais modos 

de transporte em um mesmo deslocamento, podendo ser realizada através da 

bicicleta e integrada aos transportes coletivos. Em Salvador, por exemplo, a eficácia 

do planejamento da integração pode se constituir como uma forte aliada no aumento 

da qualidade da mobilidade urbana.

Assim, este artigo busca avaliar a bicicleta como modo de transporte viável 

e capaz de contribuir de forma integrada ao sistema metroviário, tendo seu recorte 

espacial para estações do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL).

O SISTEMA METROVIÁRIO DE SALVADOR E LAURO DE FREITAS (SMSL)

Ainda em relação à construção do então chamado “Metrô de Salvador”, houve 

a licitação pública para a execução das obras da primeira etapa, sendo o consórcio 

vencedor chamado “Metrô de Salvador S. A. (METROSAL)”, formado pelas empresas 

Andrade Gutierrez, Camargo Correia e Siemens. A construção da Linha 1 foi iniciada, 

no mês de abril do ano 2000 já com atraso e com a previsão de conclusão das oito 

estações – Lapa à Pirajá - até o ano de 2003. 
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Entre os anos de 2012 e 2013, foi fechado um acordo de transferência da 

responsabilidade do transporte ferroviário, passando da Prefeitura de Salvador para 

o Governo do Estado da Bahia, onde foi lançado em abril de 2013 o edital do sistema 

metroviário.1

A concessionária CCR Metrô Bahia2 venceu a licitação e tornou-se responsável 

pela construção e operação do sistema, através da concessão em Parceria Público 

Privada (PPP), com investimentos feitos pela concessionária e o Governo do Estado 

da Bahia.

Desta forma, o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Feitas (SMSL), 

passou a contar com 20 estações, funcionando, após acordos com a Prefeitura de 

Salvador, totalmente integrada aos transportes urbanos. O cartograma, da Figura 01 

mostra um esquema das estações.

Figura 1. Linhas 1 e 2 do metrô de Salvador

Fonte: CCR Metrô Bahia, 2019.

1  (G1 Bahia, 2014).
2 Grupo CCR é uma empresa de concessão de infraestrutura com atuação nos seguimentos de rodo-

vias, mobilidade urbana e serviços. 
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INTEGRAÇÃO FÍSICA ENTRE MODOS DE TRANSPORTES

Entre as características dos sistemas de transportes, é determinante a 

acessibilidade, que pode ser entendida como a facilidade de deslocamento, que pode 

ser afetada diretamente pela localização das atividades. Nesse sentido, considerando 

o planejamento das cidades brasileiras e os modelos econômicos adotados, 

alternativas devem ser pensadas, uma vez que a maioria das cidades as atividades 

são concentradas e os habitantes necessitam realizar longos deslocamentos para 

cumprir as atividades diárias.

No Brasil, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), define que a 

prioridade é dos transportes não motorizados sobre os motorizados, logo, é necessário 

que o planejamento e a gestão das cidades sejam voltados para tal política. A PNMU, é 

a Lei de nº 12.587 do ano de 2012 e dá diretrizes, entre as principais está a redução das 

desigualdades socioespaciais e a definição da integração entre modos de transportes.

Ao falar em integração, geralmente o que se pensa é que só pode ser realizada 

entre os modos de transportes motorizados, como por exemplo: ônibus – ônibus, ônibus 

– metrô, ônibus – VLT – metrô – trem, ônibus – trem, mas a intermodalidade também 

pode e deve  incluir os modos não motorizados, como o transporte a pé e por bicicleta.

MÉTODO

A metodologia do artigo busca atender ao objetivo principal que é caracterizar 

a integração do transporte por bicicleta com o sistema metroviário, identificando sua 

contribuição na melhoria da mobilidade urbana em Salvador - Bahia. 

De forma a alcançar os objetivos do trabalho, considerou-se a presente pesquisa 

de caráter exploratório envolvendo Pesquisas Bibliográficas e Estudo de Caso. Com 

o propósito de verificar as variáveis que influenciam na escolha por integração entre 

bicicleta e o sistema metroviário, uma revisão bibliográfica sobre o assunto foi realizada. 

As pesquisas encontradas sobre integração estão baseadas na percepção 

do usuário, ou seja, no potencial da propensão do usuário em fazer a escolha 

pela integração. Os dados, geralmente são coletados por meio de entrevistas e 

questionários. Muito comum questionar sobre variáveis socioeconômicas, formas de 

deslocamento, características do uso da bicicleta e infraestrutura com o objetivo de 

traçar um perfil do usuário, conforme encontrado nesta revisão.
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O método proposto é composto das seguintes etapas: 1) avaliação das 

estações/espaços cicláveis; 2) aplicação do método de avaliação; 3) coleta de dados. 

A aplicação do método corresponde às etapas do Método de Dixon e ao Check List, já 

a coleta de dados às entrevistas com os usuários das estações. 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE DIXON

O Método de Dixon, desenvolvido com a pretensão de avaliar corredores 

cicloviários através do sistema de pontuação que resulta em uma medida de nível de 

serviço foi utilizado nesta etapa. Os fatores utilizados por Dixon no ano de 1996 varia 

do nível A ao nível F.

O método busca considerar fatores como a presença de instalações para 

ciclistas, medir o índice de conflitos entre veículos motorizados e não motorizados, 

o diferencial de velocidade entre veículos e bicicletas, nível de serviço para veículos 

motorizados, além da manutenção das vias e possíveis programas que tenham como 

foco específico o transporte cicloviário.

Tabela 1. Performance do nível de serviço para bicicletas – Sistema de medida 

de pontuação

Categoria Critérios Pontos

Facilidade para bicicletas (Valor 
máximo = 10)

Ciclofaixa – faixa externa 3,66m Ciclofaixa – faixa 
externa >3,66m – 4,27m

0
5

Conflitos (Valor máximo = 4) Entradas de garagem e cruzamentos
Ausência de barreiras
Ausência de barreiras de estacionamento lateral
Presença de canteiros centrais
Distância de visibilidade não obstruída
Melhorias das interseções para o ciclismo

1
0,5
1

0,5
0,5
0,5

Diferencial de velocidade entre 
veículos e bicicletas

>48 km/h
32 a 48 km/h
24 a 32 km/h

0
1
2

Nível de Serviço para veículos 
motorizados (valor máximo = 2)

NS = E, F (ou 6 ou mais faixas de rodagem)
NS = D (e menos que 6 faixas de rodagem)
NS = A, B ou C (e menos que 5 faixas de rodagem)

0
1
2

Manutenção das vias (Valor 
máximo = 2)

Problemas frequentes ou maiores
Problemas sem muita frequência ou menores
Sem problemas

-1
0
2
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Categoria Critérios Pontos

Programas específicos para 
melhorar o transporte cicloviário 
(valor máximo = 1)

Sem programas
Programas existentes

0
1

Cálculos (ajuste da nota dos 
segmentos)

Índice dos segmentos
Peso dos segmentos
Índice ajustado dos segmentos
Índice do corredor

21
1
21

NS=21

Fonte: Dixon, 1996.

Tabela 2. Classificação do nível de serviço para ciclistas 

Pontuação Nível de 
Serviço Descrição das vias

17 a 21 A Vias seguras e atrativas; crianças podem usufruir sem a necessidade da supervisão 
de um adulto. Baixo índice de interação com veículos motorizados em facilidades 
para ciclistas contíguas à via ou segregadas. Bom nível de estrutura funcional e 
ótimas condições de pavimento.

14 a 17 B Adequadas para qualquer tipo de ciclistas; crianças podem usufruir sem a 
necessidade da supervisão de um adulto. Baixo índice de interação com veículos 
motorizados em facilidades para ciclistas contíguas à via ou segregadas. Bom 
nível de estrutura funcional e boas condições de conservação.

11 a 14 C Adequadas para a maioria dos ciclistas. Nível moderado de interação com 
veículos motorizados. Presença de facilidades para ciclistas, na maioria das 
vezes, contíguas à via, sendo que em locais menos amigáveis para ciclistas, ao 
longo do corredor, podem existir facilidades para ciclistas. A via é normalmente 
caracterizada pela combinação de baixa velocidade, baixo volume de tráfego 
motorizado, rara ocorrência de conflitos e boas condições de superfície.

7 a 11 D Adequadas para ciclistas experientes (grupo A). Estas vias podem não dispor de 
estruturas funcionais voltadas ao ciclismo. Interação com veículos motorizados 
considerada de moderada a alta. Podem ou não apresentar facilidades para 
ciclistas. No caso da falta de facilidades para ciclistas a via deve apresentar cinco 
ou mais características que permitem que os ciclistas do grupo A compartilhem 
a via com os veículos motorizados (baixa velocidade e volume de veículos 
motorizados, poucos conflitos ou boas condições de pavimento). Se houver uma 
facilidade para ciclistas contígua à via, a via apresentará características que 
tornam esta via inadequada para ciclistas do grupo B, como alto volume e alta 
velocidade de veículos motorizados e conflitos frequentes.

3 a 7 E Requer cuidado redobrado até para ciclistas do grupo A. Alto índice de interação 
com veículos motorizados. Podem ou não apresentar facilidades para ciclistas. 
No caso da falta de facilidades para ciclistas a via deve apresentar duas ou mais 
características que permitem que os ciclistas do grupo A compartilhem a via com os 
veículos motorizados (baixa velocidade e volume de veículos motorizados, poucos 
conflitos ou boas condições de pavimento). Conservação regular. Inadequadas 
para ciclistas do grupo B e níveis menos experientes.

<3 F Inadequada para o ciclismo de maneira geral. Alto índice de tráfego de automóveis. 
Oferece risco iminente para todos os grupos de ciclistas.

Fonte: Dixon, 1996.
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AVALIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA INTEGRAÇÃO

Com a pretensão de avaliar a infraestrutura que atende à integração da 

bicicleta com o sistema metroviário, será aplicada a Lista de Verificações. Esta etapa 

foi incluída na pesquisa de campo por conta da facilidade de obtenção de dados, 

além da facilidade em quantificar e qualificar os espaços e servir como parâmetro de 

comparação para avaliações futura.

Tabela 3. Lista de verificações - avaliação das estações

Estacionamento para bicicletas SIM NÃO
1 Existe bicicletário/paraciclos próximo à estação?   
2 Possui controle de acesso?   
3 Existe vigilância?   
4 Há sinalização informando a localização de bicicletários ou paraciclos?   
5 O estacionamento possui conexão com ciclovias e ciclofaixas?   

Estações   
6 Existe a possibilidade de transportar bicicleta dentro do metrô?   
7 A estação possui acesso facilitado para bicicletas?   
8 A estação possui acesso facilitado para pedestres?   
9 As plataformas são planas e acessíveis?   

10 Se houver escadas nas estações, elas possuem algum tipo de adaptação ou 
há elevadores para acesso de bicicleta?   

11 Possui sinalização suficiente para ciclistas e pedestres?   

Fonte: Os autores, 2018.

ENTREVISTA COM USUÁRIOS

A pesquisa tem abordagem social, é de natureza qualitativa e foi formatada por 

meio de estudo de caso. Esta etapa foi dividida em duas partes: uma de aplicação de 

questionários nas estações selecionadas do metrô; e outra de análise dos resultados 

do questionário. O questionário foi do tipo empírico (com base nas experiências dos 

usuários) e foi semiestruturado, com questões objetivas e abertas, com perguntas sobre 

os aspectos socioeconômicos e as características dos deslocamentos, objetivando 

determinar o perfil dos potenciais usuários à integração com o metrô.

De acordo com a bibliografia pesquisada, há vários fatores que influem na 

escolha para a intermodalidade entre um transporte não motorizado e o transporte 

público. Os mais citados na bibliografia pesquisada foram: a existência de vias para 
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ciclistas, locais seguros para estacionamento de bicicletas e a distância percorrida 

entre residência e estação de transporte (PUCHER; BUEHLER, 2009; REPLOGLE, 

1993; SILVEIRA, 2010; TAYLOR; MAHMASSANI, 1996).

A entrevista teve por objetivo conhecer o perfil dos usuários das estações do metrô 

e foi aplicada através de um questionário, onde foram realizadas perguntas como a idade, 

local de moradia, frequência de utilização do metrô, local de embarque e desembarque, 

se utiliza a bicicleta para chegar até a estação, caso não utilize, qual o motivo, o que 

considera importante na integração entre o transporte por bicicleta e o metrô.

As perguntas foram realizadas através de questionário na Plataforma Google 

Formulários (Google Forms). A Plataforma Google Formulários foi escolhida pela 

rapidez, já que ao final todas as respostas são salvas automaticamente e após a 

pesquisa é possível utilizar todos os dados, bem como gerar gráficos. O questionário 

pode ser acessado através do link https://goo.gl/forms/SQ1CPVfJO8Rky7Nl1.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise da integração da bicicleta com o sistema metroviário realizada através 

do método proposto, apresentada no tópico a seguir, segue as etapas pré-definidas e 

pode servir de base para a compreender a possibilidade de integração entre modos 

de transporte.

ESTAÇÕES LAPA E CAMPO DA PÓLVORA

A Estação Metroviária Lapa está situada no Centro de Salvador, onde a 

maioria dos bairros de ocupação antiga da cidade estão localizados. É uma estação 

subterrânea, sendo que no SMSL existem apenas duas, as demais são de superfície 

ou elevadas, a Estação Campo da Pólvora está localizada num raio de 1km.

Na avaliação através do Método de Dixon, as Estações foram classificadas como 

“Requer cuidado redobrado até para ciclistas do grupo A”, o que possibilita a circulação 

da bicicleta, mas é necessário que o usuário esteja atento por conta do alto índice de 

interação com veículos motorizados, apesar de possuir boas condições de pavimentos na 

maioria dos trechos, são inadequadas para ciclistas menos experientes. Em relação ao 

Nível de Serviço pelo Método de Dixon as estações foram classificadas como nível “E”.
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A baixa avaliação pelo Método de Dixon, deve-se pela alta velocidade das vias 

de acesso à estação, onde foi possível constatar a velocidade máxima de 70km/h e a 

falta de espaços para a circulação da bicicleta. A avaliação foi realizada relacionando 

os dados de infraestrutura com a opinião dos usuários.
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Na entrevista realizada, participaram 356 pessoas e, de acordo com os usuários, 

27% respondeu que o motivo para não integrar a bicicleta com o sistema metroviário 

era a falta de espaço destinado à circulação da bicicleta, seguindo de 20% para a falta 

de bicicletário e pela impossibilidade de levar a bicicleta dentro dos carros do sistema.

Gráfico 1. Síntese das entrevistas realizadas com usuários das Estações Lapa e 

Campo da Pólvora

Fonte: Os autores, 2018.

Apesar de as estações possuírem boa infraestrutura, a pesquisa com os 

usuários revela que os fatores que impedem a integração além da estrutura física dos 

espaços, é a impossibilidade de carregar a bicicleta dentro dos carros metrô, além 

disto, não há bicicletários nas estações localizadas na área central de Salvador. 

ESTAÇÃO PITUAÇU

A Estação Pituaçu está localizada na Avenida Luís Viana Filho (Avenida 

Paralela), entre o Estádio Governador Roberto Santos e o Centro Administrativo da 

Bahia (CAB).
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Na avaliação pelo Método de Dixon, a Estação Pituaçu foi classificada como 

“Adequada para a maioria dos ciclistas”, por possuir um nível moderado de interação 

entre a bicicleta e os veículos motorizados e existir facilidades para ciclistas, uma vez 

que em alguns trechos as ciclovias são segregadas em relação às vias de circulação 

do automóvel motorizado. Em relação ao Nível de Serviço pelo Método de Dixon as 

estações foram classificadas como nível “C”.
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Gráfico 2. Síntese das entrevistas realizadas com usuários da Estação Pituaçu

Fonte: Os autores, 2018.

ESTAÇÃO PERNAMBUÉS

A Estação Pernambués está localizada entre as Avenidas Tancredo Neves e 

Luís Viana Filho (Avenida Paralela), entre os limites dos bairros de Pernambués e 

Caminho das Árvores.

Em relação à avaliação pelo Método de Dixon, a Estação Pernambués obteve 

classificação como “Inadequada para o ciclismo de maneira geral” pelo fato de possuir 

altos índices de tráfego de automóveis motorizados, o que pode ocasionar risco para 

os ciclistas, mesmo os mais experientes, logo, em relação ao Nível de Serviço pelo 

Método de Dixon a mesma foi classificada como nível “F”.
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Gráfico 3. Síntese das entrevistas realizadas com usuários da Estação Pernambués

Fonte: Os autores, 2018.
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CONCLUSÃO 

A dificuldade encontrada na integração da bicicleta com modos de transporte de 
alta capacidade é perceptível em Salvador, cidade onde o automóvel impera mesmo 
com os investimentos em transporte coletivo.

Os resultados obtidos revelam que no que diz respeito a ir de bicicleta para as 
estações de metrô, apenas a Estação Pituaçu apresentou quantidade de respostas 
relevante, um total de 51% dos entrevistados na estação respondeu que usaria a 
bicicleta por conta da infraestrutura existente, enquanto nas outras estações os números 
de respostas foi negativo, o que pode ser confirmado pela falta de infraestrutura.

Na Estação Pituaçu o principal motivo apontado pelos entrevistados como 
empecilho para o uso da bicicleta integrada ao metrô foi a falta da possibilidade de 
levar a bicicleta dentro do vagão do metrô, as respostas dos usuários estão de acordo 
com o que foi avaliado em campo, uma vez que a estação possui ciclovias segregadas 
do tráfego motorizado nas proximidades da estação, além da qualidade da mesma.

Em relação à classificação em Níveis de Serviço, a Estação Pituaçu foi a que 
obteve o nível mais alto, sendo classificada como Nível de Serviço “C”, as Estações Lapa 
e Campo da Pólvora foram classificadas como “E” e a Estação Pernambués obteve aa 

pior classificação em relação ao Nível de Serviço, sendo classificada como “F”.

Gráfico 4. Cenário negativo em relação a ir de bicicleta para as estações

Fonte: O autor, 2018.
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A Estação Pernambués não se mostrou atrativa para a integração com a 

bicicleta, a maioria dos usuários respondeu que a falta de infraestrutura para chegar 

com a bicicleta até a estação é o maior empecilho para a integração, além do fato de 

a mesma estar localizada no encontro de duas vias de alta velocidade e da falta de 

possibilidade de levar a bicicleta dentro do vagão do metrô.

As Estações Lapa e Campo da Pólvora são as estações que mais tem potencial 

de integração com a bicicleta entre as estações avaliadas, são as duas únicas subterrâ-

neas de todo o sistema metroviário, mas um dos pontos apontados pelos usuários en-

trevistados é a falta de bicicletário nas duas estações, além da inexistência de ciclovias, 

ciclofaixas e ciclorotas – nestas estações seria possível realizar um projeto experimental 

de integração de ciclovias em toda a região do centro da cidade com conexões que le-

vassem a bicicleta a ser integrada com o sistema metroviário – mas, um dos pontos po-

sitivos é a presença de estações de compartilhamento de bicicletas nas duas estações.

A falta de conexão da pouca infraestrutura cicloviária existente em Salvador 

dificulta sua integração com os demais modos. A ausência de conexões diametrais 

entre as linhas do sistema metroviário e até mesmo com os principais eixos onde 

estão instaladas as vias – Avenidas da Orla Atlântica de Salvador - para a circulação 

da bicicleta não possuem nenhuma conexão, o que acaba sendo um entrave para 

o uso da bicicleta de forma integrada, bem como a oferta reduzida de paraciclos e 

bicicletários no entorno das estações.

Gráfico 5. Cenário positivo em relação a ir de bicicleta para as estações 

Fonte: O autor, 2018.
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Cabe ressaltar que é possível incentivar o transporte por bicicleta integrado ao 
sistema metroviário em Salvador, mas para que ocorra de maneira eficiente é preciso 
uma política de integração entre modos não motorizados – bicicleta – e o sistema por 
completo, como o tratamento de locais dedicados para a circulação eficiente e segura 
da bicicleta, para que seus usuários possam circular, além disto, é preciso que o sistema 
metroviário adote também uma política de incentivos ao modo de transporte por bicicleta.

Durante a elaboração da pesquisa, seria pertinente considerar aspectos da 
Norma de Acessibilidade (NBR 9050), mas como a pesquisa focou em aspectos 
subjetivos dos usuários e na aplicação do Método de Dixon, não foi possível abarcar 
a gama de referências que a norma nos apresenta.
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RESUMO

Salvador, capital do Estado da Bahia, é a quarta cidade do Brasil em população, com cerca de 3 milhões 
de habitantes, e que apresenta uma das situações mais críticas e desafiadoras de mobilidade urbana do 
país. Essa condição, aliada a exigência da Lei de Mobilidade Urbana para que os municípios acima de 
20.000 habitantes elaborem seu Plano de Mobilidade, determinaram a realização do PlanMob Salvador. 
O objetivo desse trabalho é apresentar o PlanMob Salvador - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável 
de Salvador, onde se destacam as inovações, além do seu conteúdo e processo metodológico, a ampla 
participação social na sua elaboração e os resultados já alcançados no transporte ativo, no transporte 
coletivo e em segurança viária. Pretende-se que as estratégias, diretrizes e propostas nele contidas 
contribuam para alterar, significativamente, a desigualdade socioespacial existente na cidade, dentro 
de um cenário otimista de desenvolvimento urbano, ambiental e social, a médio e longo prazos.

Palavras-chave: Plano de Mobilidade; Participação Social; Sustentabilidade.

ABSTRACT

Salvador, the capital of the state of Bahia, is the fourth most populous Brazilian city, with almost 3 
million inhabitants. It presents one of the most critical and challenging urban mobility scenarios in the 
country. Furthermore, the new Federal Urban Mobility Law states that cities with more than 20,000 
inhabitants should have a mandatory Urban Mobility Plan. Thus, the objective of this article is to present 
PlanMob Salvador - Sustainable Urban Mobility Plan of Salvador, highlighting its innovations, contents 
and methodologies, the wide social participatory process during its elaboration, and the results already 
achieved on active transport, public transport and road safety. The purpose of the Plan’s strategies 
and proposals is to change significantly the inequality and socio-spatial segregation in the urban area, 
transforming positively the urban, social and sustainable development in short, medium and long term.

Keywords: Urban Mobility Plan; Social engagement; Sustainability.
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INTRODUÇÃO

A elaboração do Plano de  Mobilidade  Urbana  Sustentável  de  Salvador  – 

PlanMob Salvador tornou-se necessária, primeiramente, do ponto de vista legal, para 

atender as determinações da Lei Federal nº 12.587/12, Lei da Mobilidade Urbana 

(BRASIL. 2012), que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU.   Em 

segundo lugar, do ponto de vista das necessidades e desafios da mobilidade na capital 

baiana, buscar nos horizontes a concretização de uma cidade sustentável e resiliente. 

A cidade de Salvador, além de apresentar uma das situações mais desafiantes da 

mobilidade no país, e com tendência de agravamento, vem passando por grandes 

transformações na área, decorrentes de  mudanças  estruturais,  que  estão  em  curso  

ou  planejadas,  destacando-se,  dentre  outras,  a  Concorrência  para a Concessão 

do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus – STCO e a Reestruturação das Linhas 

de Ônibus visando a integração com o Sistema Metroviário recém-implantado, além 

da realização do Projeto do BRT Lapa- Iguatemi, em fase inicial de implantação das 

obras de infraestrutura.

O PlanMob Salvador, buscou responder a esses desafios, na medida em que 

desenvolveu propostas de políticas e ações para os sistemas viário e de transporte 

de Salvador em suas diversas modalidades, especialmente, aquelas relacionadas 

aos pedestres e ciclistas, colocando cada modo na função mais adequada às suas 

características e contribuindo para o desenvolvimento sustentável, econômico e social 

do município.

O PlanMob Salvador foi desenvolvido a partir de uma abordagem focada nas 

pessoas e na melhoria da qualidade ambiental urbana, embasado numa política 

para a mobilidade sustentável e contou com uma ampla participação social através de 

espaços de diálogo e de compromisso recíproco, que abrangeram 27 (vinte e sete) 

escutas setoriais, 01 (uma) Reunião do Conselho Municipal de Transporte, 02 (dois) 

Workshops de Especialistas, 10 (dez) Oficinas Participativas com as Comunidades nas 

sedes das Prefeituras-Bairro da cidade, 06 (seis) debates com instituições acadêmicas 

e 03 (três) Audiências Públicas para consolidação do Diagnóstico, Diretrizes e 

Propostas do Plano.

Além da ampla participação social na construção do Plano, podem ser destacadas 

como contribuições relevantes do PlanMob Salvador: a atualização da base dados da 



295

mobilidade de Salvador, através de pesquisas complementares, que atualizaram a 

matriz de viagens da Pesquisa OD/2012 para o ano de 2017; a consolidação do acervo 

de planos, estudos e projetos existentes de 1975 a 2017, na área de transportes de 

Salvador e Região; a proposta de rede única multimodal e integrada de transporte 

para Salvador, através da integração dos diversos modais rodoviários, ferroviários, 

hidroviários, não-motorizados e verticais da cidade.

ARCABOUÇO LEGAL

O PlanMob Salvador foi elaborado à luz dos princípios, diretrizes e objetivos que 

orientaram a Lei Federal nº 12.587/12, Lei da Mobilidade Urbana (2012), que instituiu 

a Política Nacional de Mobilidade Urbana – PNMU, destacando-se a integração entre 

os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das 

pessoas e cargas no território do Município (BRASIL. 2012). Considerou, além dos 

requisitos da PNMU, as leis municipais n° 9069/2016 que trata do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Salvador - PDDU (2016) (SEDUR. 2016); a 

Lei n° 9.148 /2016 de Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo - LOUOS (2016) 

que dispõe sobre o ordenamento urbano do Município de Salvador (BRASILa. 2016)

e, finalmente, a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto 

da Cidade (2004) (BRASILb. 2004). O PlanMob Salvador foi conduzido a partir das 

seguintes estratégias básicas:

• Usar como referência para o planejamento da mobilidade, todo o arcabouço 

municipal vigente de planejamento do desenvolvimento urbano, de uso e 

ocupação do território e de visão do futuro da cidade de Salvador.

• Estabelecer como princípio metodológico em seu detalhamento, a participação 

da sociedade na definição das principais diretrizes de desenvolvimento da 

mobilidade urbana.

• Organizar e atualizar a ampla base de dados e de informações sobre 

mobilidade existente, decorrente dos processos históricos de planejamento 

da mobilidade em Salvador, a partir de 1975.
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• Utilizar instrumentos de apoio ao planejamento que configurassem as 

melhores práticas.

ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE

Como resultado do processo participativo foram definidas as principais diretrizes 

do PlanMob Salvador compatibilizadas com as diretrizes da PNMU. O PlanMob 

Salvador apresentou aspectos de diagnóstico, prognóstico, simulação de alternativas 

e proposição de programas de ações e de investimentos segundo os seguintes 

componentes de mobilidade urbana:

• transporte ativo composto pelos deslocamentos a pé, pelo transporte 

cicloviário e pelo transporte vertical;

• transporte público coletivo urbano contemplando todos os modos previstos e 

consolidados de Salvador: redes de ônibus urbana e metropolitana, sistemas 

BRT e BRS, metrô, trem suburbano e o veículo leve sobre trilhos (VLT);

• transporte individual contemplando a infraestrutura do sistema viário e o 

trânsito veicular.

Quanto ao transporte individual foram estabelecidas diretrizes associadas 

à melhoria da conectividade da rede, segurança viária, acessibilidade, fluidez, 

sinalização e fiscalização do trânsito.

TRANSPORTE ATIVO

O componente Transporte Ativo foi objeto de destaque no processo participativo 

realizado no âmbito do PlanMob Salvador. Um aspecto relevante identificado no 

diagnóstico da mobilidade de Salvador se refere à topografia do território da cidade, 

onde predominam cumeadas e altas declividades no sistema viário. Em torno de 

63% da rede viária da cidade têm declividade acima de 8,33%, valor de referência 
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estabelecido pela Norma NBR 9050/2015 para a adequada caminhabilidade de 

pedestres (PLANMOB SALVADOR, 2017). Ressalte-se que a topografia acidentada 

ocorre com maior relevância nas regiões onde se concentram os estratos sociais de 

menor renda.

Para o modo a pé, com aproximadamente 1,8 milhões de viagens diárias em 

Salvador, é proposto um programa para requalificação de calçadas em corredores com 

altas frequências de atendimento dos sistemas de transportes coletivos, assim como 

a implantação de dispositivos de transporte vertical (escadarias, escadas rolantes, 

planos inclinados e elevadores) para reduzir dificuldades da microacessibilidade 

vertical, nesse caso também com ênfase à acessibilidade ao sistema de transporte 

coletivo. Complementarmente são propostos sistemas teleféricos para melhorar a 

acessibilidade entre cumeadas e contribuir para a melhoria da microacessibilidade 

vertical  (cumeada – vale). A política de mobilidade ativa para pedestres dá prioridade 

à oferta de microacessibilidade para conexão com o transporte coletivo. Não estão 

excluídas dessa política, as ações voltadas à melhoria da infraestrutura para a 

acessibilidade universal e à segurança do pedestre.

Para o transporte cicloviário foram definidas diretrizes de melhoria e expansão 

da rede cicloviária existente, com inserção de componentes de mobiliário urbano, 

integração com os sistemas de transporte coletivo e de transporte vertical, além de 

diretrizes associadas à segurança e marketing do transporte cotidiano por bicicletas. 

Estas definições já demonstram reflexos na cidade, uma vez que em 2012 a cidade 

contava com 40 quilômetros de rede e, ao final de 2018, as ciclovias e ciclofaixas se 

expandiam para mais de 245 quilômetros (Transalvador. 2018).

TRANSPORTE COLETIVO

As intervenções propostas para o componente de Transporte Coletivo 

estabelecem a configuração de uma rede estrutural com eixos longitudinais/radiais, 

e eixos transversais formando uma grade estrutural composta por sistemas modais 

integrados (VLT, metrô, ônibus BRT, ônibus BRS, e a rede básica de alimentação) 

além de equipamentos de transferências e integrações inter e intramodais (terminais 

e estações).
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A partir dessa base conceitual/estrutural, foi estabelecida uma Rede Viária de 

Transportes, multimodal e Integrada, estruturada por sistemas de alto desempenho 

e capacidade (Metrô, VLT, BRT e BRS). As linhas de Metrô (Linhas 1 e 2) e a linha 

de VLT utilizam eixos estruturantes radiais/longitudinais (Norte-Sul), enquanto que os 

sistemas BRT e BRS complementam a rede integrada, na direção transversal (Leste- 

Oeste). Propõe- implantar na operação do tráfego um nível de segregação adequado 

ao fluxo transportado de pessoas (faixas exclusivas, corredores, BRS, BRT) no espaço 

viário, de forma a priorizar a circulação dos veículos vinculados ao transporte público 

coletivo e proporcionar maiores velocidades, regularidade no cumprimento das viagens 

e economia do tempo de viagem.

Além dessas, foram definidas diretrizes para melhoria da acessibilidade a essa 

Rede de Transporte Coletivo. O Plano, também visando os aspectos ambientais e 

a consolidação de uma cidade resiliente por não depender do meio de transporte 

individual, pauta a melhoria do sistema de transporte coletivo, fortalecendo sua 

rede estrutural com sistemas de BRT e BRS buscando aumentar a atratividade e 

contribuindo para redução de emissões. Dentro deste contexto, agregando a valores 

positivos e sustentáveis para estes sistemas, atual administração propôs a adoção de 

ônibus elétricos, a iniciar pelo sistema de BRT, que já está em fases finais de obra, 

buscando alcançar os objetivos sustentáveis definidos pelo PlanMob.

SISTEMA VIÁRIO

A estrutura viária de Salvador, por ser oriunda de diversas implementações 

feitas em épocas distintas e com enfoques urbanísticos dissociados, condicionou às 

suas principais vias uma grande dificuldade para se articularem entre si e, com isso, 

permitir uma conveniente troca e/ou apoio entre as mesmas, no atendimento dos 

principais fluxos de tráfego.

O sistema viário de Salvador está fortemente estruturado em quatro vias: duas 

com um trânsito expresso (BR-324 e Av. Luís Viana); e em duas outras vias, arteriais 

e lindeiras a suas orlas marítimas (a Av. Afrânio Peixoto/ Suburbana na Orla da Baía 

de Todos- os-Santos; e a Av. Octávio Mangabeira, na Orla Atlântica). Estas, articulam-

se com um conjunto de vias da região da Área Urbana Consolidada de Salvador: Av. 

Bonocô, Av. Centenário, Av. ACM, Av. Vasco da Gama, Av. Calmon Viana, Av. Juracy 



299

Magalhães Júnior, Av. Anita Garibaldi – e também às Av. Dois Leões, Av. Heitor Dias 

e Av. Barros Reis.

A essas avenidas se complementam as chamadas “estradas de penetração”, 

em geral posicionadas nas cumeadas dos morros e interligando o centro antigo de 

Salvador com as localidades mais periféricas da cidade – Cabula, Pau da Lima, 

Cajuzeiros, S. Caetano, S. Cristóvão, Itapuã, Boca do Rio, Paripe, etc. Quanto às 

soluções propostas para o sistema viário, enfatizam-se intervenções pontuais na AUC 

e lineares no restante da cidade, contendo várias tipologias de tratamento viário, muitas 

com grandes extensões de requalificação de vias já existentes - impossibilitadas de 

outras soluções pelos impactos que proporcionariam com desapropriações de imóveis 

já edificados e a realocação de atividades decorrente.

Considerou-se a necessária articulação entre os inúmeros vales da cidade e a 

conectividade entre eles, que foi uma preocupação constante deste PlanMob Salvador, 

impondo soluções com túneis para vencer os altos desníveis e garantir suas conexões 

recíprocas.

Dentre outras diretrizes propostas pelo PlanMob Salvador para o sistema viário, 

destaca-se as temáticas de segurança viária com a Transalvador, onde houve uma 

sensível redução nos indicadores globais de acidentes fatais nos últimos 7 anos 

em 57,1%, atendendo antecipadamente as metas estimadas pela ONU de 2020. A 

redução serve de exemplo para muitos que consideravam a meta de redução de 50% 

como intangível, mostrando o comprometimento da cidade em disciplinar o tráfego 

motorizado e priorizar os modos não motorizados.

COMENTÁRIOS GERAIS

A Lei nº 12.587/12 da Mobilidade Urbana representou um avanço na consolidação 

da prioridade dos transportes ativo e coletivo sobre o individual, ao estabelecer um novo 

paradigma no planejamento e financiamento da mobilidade urbana. Nesse contexto, a 

elaboração dos Planos de Mobilidade Urbana exigidos pela Lei, passaram a se constituir 

em um importante instrumento de efetivação de uma política de mobilidade urbana 

sustentável. Em contrapartida, trouxe também o desafio para os municípios brasileiros 

com mais de 20 mil habitantes, 1650 municípios em 2010, segundo o IPEA (2015), de 

elaborarem o seu Plano de Mobilidade. Por outro lado, a Emenda Constitucional nº 
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90, de 15 de setembro de 2015 garantiu o transporte como um dos direitos sociais, 

juntamente com a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência 

aos desamparados. Desde então, no Brasil, o transporte tornou- se um dos direitos 

sociais garantidos pela Constituição Federal.

Esses dois instrumentos normativos, possibilitaram estabelecer a construção 

de uma outra perspectiva para o atual quadro urbano caótico, marcado pela 

prioridade ao transporte individual, e as consequentes externalidades negativas: 

extensos congestionamentos, poluição, alto índice de acidentalidade. Embora sejam 

reconhecidos esses avanços, constata-se uma certa fragilidade, tanto do Estatuto da 

Cidade (Lei Federal nº 10.257, de 10/07/2001) quanto da Lei da Mobilidade Urbana na 

definição de como institucionalizar os planos municipais de mobilidade (IPEA, 2015).

CONCLUSÕES

A realização do PlanMob Salvador constituiu-se num marco fundamental para 

a cidade de Salvador, pois significou criar as condições para o desenvolvimento 

socioeconômico articulado com o planejamento urbano, do transporte e da circulação 

de pessoas e bens. Desse modo, fica definido um caminho para a eficiência e 

sustentabilidade da mobilidade, em consonância com a descentralização dos empregos 

e com a implantação de um sistema de transporte capaz de conformar uma rede única 

de conectividade, aliada à restruturação do sistema viário e integrado aos pedestres 

e ciclistas.

Ao pautar prioritariamente a redução de acidentes com um trânsito mais seguro 

e disciplinado, o transporte ativo não motorizado e a priorização dos grandes fluxos 

de pessoas através dos sistemas de transportes coletivo, o PlanMob Salvador norteia 

a cidade para um futuro mais resiliente, não dependendo apenas do de transporte 

individual e motorizado.

O que se pretende é que as estratégias, diretrizes e propostas do PlanMob 

Salvador contribuam, significativamente, para alterar a estrutura socioespacial 

existente, marcada pela desigualdade, dentro de um cenário de desenvolvimento 

otimista a médio e longo prazos. Isto, somado aos projetos que já se encontram em 

andamento (a exemplo do BRT Lapa – Iguatemi) e ao esforço da atual administração 
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em viabilizar da adoção de ônibus zero emissões, mostra a pertinência de um 

documento como o PlanMob Salvador para alcançar uma cidade mais sustentável 

e resiliente.
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Um dos objetivos do Painel Salvador Mudança do Clima é identificar e 

disseminar informações técnicas e científicas aplicáveis à cidade do Salvador para o 

enfrentamento da crise climática. Pela sua relação com a mudança do clima, dentre 

os vários campos de conhecimento que são importantes, estão os resíduos sólidos. 

Devido ao padrão de consumo da população urbana, a produção de resíduos 

sólidos é crescente e a ausência de iniciativas de valorização resulta em desperdício 

de recursos e energia. Aspecto que aliado à deficiência de gestão ou da infraestrutura 

do sistema de resíduos sólidos contribui para o agravamento da crise climática.  

As melhorias das condições de saúde da população e a mitigação da emissão 

de gases de efeito estufa devem ser almejadas e podem ser alcançadas por meio do 

incremento da ecoeficiência das operações e processos empregados pelo setor de 

resíduos sólidos, criando novas oportunidades de geração de renda, empregabilidade 

e inclusão social.   

Com esse intuito, o Painel Salvador Mudança do Clima apresenta trabalhos que 

analisam e discutem alternativas e possibilidades de manejo de parcelas significativas 

dos resíduos sólidos urbanos gerados na cidade do Salvador, tais como: os resíduos 

recicláveis de embalagens, os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, os resíduos 

da construção civil e os resíduos dispostos no aterro sanitário.

Para o Programa de Coleta Seletiva em Salvador, Almeida e seus colaboradores 

apresentam propostas nas áreas de educação ambiental, tecnologias e gestão, 

coerentes com a Estratégia de Resiliência de Salvador.   

Santos e Stange apresentam uma revisão de literatura abordando os 

impactos negativos devido ao descarte inadequado dos resíduos de equipamentos 
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eletroeletrônicos, incluindo a sua contribuição para as mudanças climáticas, 

ressaltando a importância da instalação dos ecopontos para recepção e posterior 

reciclagem desses resíduos na cidade do Salvador.  

Os princípios do campo da Economia Circular são utilizados em dois trabalhos 

como estratégias para possibilitar a mitigação de emissões gasosas de efeito estufa e 

buscar medidas de adaptação que promovam maior sustentabilidade aos sistemas de 

resíduos sólidos no ambiente urbano. 

Ventin e colaboradores propõem indicadores para análise do grau de circularidade 

de resíduos da construção civil, classe A, no município de Salvador.  Segundo os 

autores, a aplicação desses indicadores possibilita identificar oportunidades de 

melhoria e priorização das ações para fomentar a circularidade das atividades 

econômicas do setor da construção civil na cidade do Salvador. No outro artigo, Zanta 

e seus colaboradores identificam e discutem as oportunidades que seriam criadas 

com a mineração dos recursos aterrados (nutrientes, minerais e materiais) no Aterro 

Metropolitano Centro.   

Esses trabalhos reforçam o discurso de que é  necessário fechar os ciclos, 

reinserindo os resíduos nas cadeias produtivas como fonte de materiais e energia, 

ou seja, alterando o olhar e promovendo o fortalecimento das redes de valorização 

desses resíduos transformando-os em recursos, preferencialmente, na escala local. 

Com certeza, nesse caminho, será possível auxiliar na mitigação das emissoes de 

gases de efeito estufa e tornar as cidades mais resilientes às mudanças do clima.  

Viviana Maria Zanta
Coordenadora da Câmara de Resíduos
Universidade Federal da Bahia

Luciano Matos Queiroz
Coordenador Adjunto da Câmara de Resíduos
Universidade Federal da Bahia
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RESUMO

Em função da importância do gerenciamento de resíduos sólidos e potencial de geração de emprego 
e renda a partir da coleta seletiva e reciclagem, esta temática assume um aspecto preponderante para 
cidades resilientes. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é buscar informações sobre os problemas 
enfrentados na implantação do Programa de Coleta Seletiva em Salvador-BA e construir propostas para 
a gestão dos resíduos secos recicláveis. Como resultado, foram propostas nove ações alocadas nas 
áreas de educação, gestão e tecnologia, que, posteriormente foram correlacionadas às iniciativas do 
Programa Salvador Resiliente, trazendo contribuições quanto à inclusão social, o incentivo à inovação 
e o fortalecimento da sustentabilidade.

Palavras chave: resíduos secos recicláveis; reciclagem; cidades resilientes.

ABSTRACT

Given the importance of waste management and its potential for generation of job and income from 
selective collection and recycling, this topic make an important contribution for resilient cities. In this 
context, the objective of this work is find information about problems of Selective Collection Program 
implementation in Salvador and build proposals for recyclable dry waste management. As a result, were 
proposed nine actions allocated in the areas of education, management and technology, which were 
then correlated to the initiatives of Resilient Salvador Program, bringing contributions in relation to social 
inclusion, encouraging innovation and strengthening sustainability.

Keywords: recyclable dry waste; recycling; resilient cities.
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INTRODUÇÃO 

Devido ao modelo econômico adotado desde a Revolução Industrial, baseado em 

fluxos lineares de recursos, as mudanças ambientais globais vivenciadas atualmente 

têm causado grande preocupação quanto às condições de vida da população no 

planeta Terra. Neste cenário, o modelo de Economia Circular (EC) tem sido colocado 

como desafio para todos os setores da sociedade.

A EC significa “uma economia industrial que é restaurativa intencionalmente, 

que visa depender de energias renováveis, minimizar, monitorar e eliminar o uso de 

substâncias químicas tóxicas e eliminar resíduos” (ELLEN MACARTHUR FOUNDATION, 

2015). A abordagem da EC tem sido utilizada na perspectiva de uma “economia de ciclo 

fechado” ou “economia de resíduo zero” (KALMYKOVA et al., 2018).

Essa abordagem objetiva, nos múltiplos ciclos de vida de um produto, uma 

maior retenção possível de valor dos recursos (REIKE et al., 2018).  Segundo a Ellen 

MacArthur Foundation (2015), os três principais princípios da EC são preservar e 

aprimorar o capital natural controlando estoques finitos e equilibrando os fluxos de 

recursos renováveis; otimizar o rendimento de recursos fazendo circular produtos, 

componentes e materiais no mais alto nível de utilidade o tempo todo, tanto no ciclo 

técnico quanto no biológico; e estimular a efetividade do sistema revelando e excluindo 

as externalidades negativas desde o princípio.

Assim, na perspectiva da EC, a promoção da reutilização e reciclagem dos 

resíduos secos recicláveis como plástico, papel, vidro e metais, além de reduzir a 

extração de recursos naturais para produção de novos produtos, minimiza os impactos 

ambientais associados com a produção e disposição final destes materiais. Face as 

estas questões, alguns objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos têm destaque, 

como o estímulo à adoção de padrões sustentáveis  de  produção  e  consumo  de  bens  

e  serviços;  incentivo  à  indústria  da reciclagem; articulação entre as diferentes esferas 

do poder público, e destas com o setor empresarial,  com  vistas  à  cooperação  técnica  

e  financeira  para  a  gestão  integrada  de resíduos sólidos; e integração dos catadores 

de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (BRASIL, 2010).

No Brasil, a coleta seletiva ainda não é realidade na maioria dos municípios. Em 

2017, segundo o Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS (BRASIL, 
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2019), apenas 35,3% dos municípios declararam que possuíam algum tipo de sistema 

de coleta seletiva, como coleta porta-a-porta e coleta em Pontos de Entrega Voluntária 

(PEVs).  Considerando os municípios com coleta seletiva, cerca de 85% realizam a 

coleta seletiva por meio do sistema de coleta porta-a-porta (BRASIL, 2019).  Quanto 

à região Norte-Nordeste, esta tem os percentuais mais baixos em relação à coleta 

seletiva, sendo estimado que apenas 8% dos municípios dispõe de algum tipo de 

sistema de coleta seletiva (BRASIL, 2019).

Neste contexto, em 2017, a taxa de coleta de recicláveis no município de Salvador 

foi 0,49% (4.300 toneladas/ano) das 871.395 toneladas coletadas de resíduos sólidos 

urbanos (BRASIL, 2019), o que representa um nível muito baixo de eficiência quanto 

ao aproveitamento dos recursos. A coleta dos resíduos recicláveis secos é realizada 

pelas associações de catadores de materiais recicláveis com apoio da   prefeitura 

municipal de Salvador, através do Programa de Coleta Seletiva. No entanto, diversos 

problemas têm sido enfrentados para manter o Programa implementado e integrá-lo 

às outras ações de sustentabilidade.

Assim, o objetivo deste trabalho é buscar informações sobre os problemas 

enfrentados na implantação do Programa de Coleta Seletiva na cidade de Salvador 

e construir propostas para gestão e gerenciamento dos resíduos secos recicláveis 

(papel, plástico, vidro e metais) a luz da economia circular.

MÉTODO 

Esta pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa, na qual, considerou-se a 

triangulação na coleta de dados, por meio de pesquisas bibliográficas, aplicação de 

questionário semiestruturado e observação de campo. A utilização da triangulação nos 

métodos de pesquisa contribui   para   um   maior   embasamento   para   a   validação   

dos   dados   obtidos (UITTENBROEK et al., 2016).

As pesquisas bibliográficas tiveram foco na identificação das ações realizadas 

no tema de resíduos recicláveis no âmbito da cidade de Salvador/BA, bem como 

as iniciativas associadas à resiliência da cidade neste aspecto. Desta forma, 

consideraram-se as informações contidas em sites, informativos e documentos 

relacionados à prefeitura e ao Programa Salvador Resiliente, além de publicações 

científicas relacionadas ao tema.
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O documento base para análise foi a publicação Salvador Resiliente (SECIS, 

2019) que apresenta objetivos divididos em cinco pilares de atuação: Cultura e múltiplas 

identidades; Comunidade saudável e engajada; Economia diversificada e inclusiva; 

Cidade informada e Governança inovadora; Transformação urbana sustentável. Tais 

pilares são compostos por um total de 60 iniciativas que compõe as estratégias de 

resiliência e que foram associadas às propostas elaboradas por meio desse estudo. 

No intuito de validar as informações previamente coletadas quanto Programa 

de Coleta Seletiva de Salvador, e ampliar a análise quanto à gestão, barreiras e 

perspectivas relacionadas ao gerenciamento dos resíduos recicláveis, aplicou-se 

um questionário semiestruturado sobre essas informações junto a um representante 

da Secretaria de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS) da prefeitura de 

Salvador. A seguir constam as questões consideradas:

1. Como foi planejada a gestão do Programa de Coleta Seletiva em Salvador?

2. Como está sendo executada a gestão do Programa de Coleta Seletiva em 

Salvador?

3. Quais foram as barreiras/dificuldades identificadas na implantação e 

execução do Programa?

4. Como ocorre a participação das cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis?

5. Houve algum fomento para criação ou manutenção de cooperativas?

6. Qual a estrutura existente das cadeias produtiva de materiais recicláveis?

7. Quais as ações de sensibilização da população quanto à participação no 

Programa?

8. Existe um mapa de localização dos PEVs?

9. Nota-se que alguns PEVs foram removidos, quais os motivos?

10. Quais medidas foram tomadas para o controle do vandalismo?

11. Quais as futuras ações do Programa?

A observação de campo teve por base a identificação das condições e 

localização atual dos PEVs, além da identificação de áreas para melhor alocação de 

novos pontos, amparada pelas informações coletadas nas etapas anteriores desta 

pesquisa.
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Para a análise dos dados, correlacionaram-se as informações obtidas visando 

consolidar um diagnóstico preliminar sobre a situação atual do programa de coleta 

seletiva em Salvador-BA.  Em seguida, diante do cenário encontrado, buscou-se 

a construção de propostas focadas em ações de gestão, estruturação e soluções 

tecnológicas a serem implementadas para fortalecer a economia circular no 

gerenciamento dos resíduos secos recicláveis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As informações coletadas permitiram traçar um diagnóstico da situação atual 

do Programa de Coleta Seletiva em Salvador, com foco nos seguintes eixos: gestão; 

execução, barreiras e dificuldades; articulação de cooperativas de reciclagem; 

gerenciamento de PEVs; sensibilização ambiental e planejamento de ações futuras. 

No Quadro 1 estão agregadas tais informações obtidas.

Quadro 1. Síntese do Programa de Coleta Seletiva em Salvador

Gestão

• Elaboração de objetivos e metas para implantação do Programa de Coleta 
Seletiva por parte da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência – SECIS de Salvador/Ba, em consonância com o Planejamento 
Estratégico da Gestão Municipal lançado em 2013.

Execução

• Instalação de 150 PEVs em 2013;
• Monitoramento e coleta de materiais recicláveis nos PEVs;
• Integração das cooperativas de materiais recicláveis, cadastradas pelo 

município, para o recebimento do material coletado.

Barreiras e 
dificuldades

• Identificação de locais para a implantação dos equipamentos de coleta seletiva, 
considerando fatores como a viabilidade do acesso dos caminhões de coleta.

Articulação de 
cooperativas de 

reciclagem

• 17 cooperativas cadastradas no município;
• As cooperativas cadastradas no município são independentes, no entanto, o 

governo municipal atua como agente de apoio e facilitador de parcerias;
• Em 2019, três cooperativas recebem os resíduos e fazem a triagem, pesagem 

e posterior venda dos materiais.

Gerenciamento 
de PEVs

• Disponibilização de site e aplicativo com a localização dos equipamentos;
• Em 2019, 65 PEVs em operação.

Sensibilização 
ambiental

• Divulgação em redes sociais e parceria com a Secretaria Municipal da 
Educação – SMED em ações que envolvem o público infanto juvenil nas 
escolas municipais.

Planejamento 
de ações 
futuras

• Desenvolvimento de um novo modelo de coleta seletiva: Casa So+ma, com 
o objetivo de criar novos hábitos na sociedade, transformando materiais 
recicláveis em “moeda social”. Atualmente existem duas Casas So+ma em 
funcionamento, e a intenção é expandir esse número para mais doze unidades;

• Possibilidades de ações voltadas à aplicativos e interatividade, como coleta de 
resíduos porta a porta.
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Verificou-se, que dos 150 PEVs implantados, somente 65 estão ainda 

instalados. Alguns destes pontos de entrega voluntária foram retirados devido às 

ações e vandalismo (comunicados à Guarda Municipal) ou mesmo por solicitações de 

moradores descontentes com a presença de catadores autônomos, que dispersavam 

os resíduos nos locais dos PEVs. 

Neste sentido, as ações necessárias para uma nova etapa do Programa de 

Coleta Seletiva perpassam pela estruturação das cadeias produtivas de materiais 

recicláveis no município. Esta teria que ser feita de forma mais abrangente e inclusiva, 

com ações de articulação das cooperativas, incentivo à indústria de reciclagem 

na região metropolitana de Salvador, ampliação da coleta seletiva e promoção da 

educação ambiental.

Neste contexto, o fomento da produção de artesanatos e souvenirs a partir 

de materiais recicláveis seria outra alternativa de melhoria do gerenciamento destes 

materiais. Essa medida pode estimular o envolvimento das mulheres artesãs e artistas 

em diversos bairros de Salvador, incentivando o empreendedorismo feminino. 

Para isso, deve-se fomentar a estruturação dos canais de venda dos produtos, 

como locais turísticos e eventos nos âmbitos regionais, nacionais e internacionais. 

Nos canais de venda sugere-se o desenvolvimento de ações de educação e cultura 

para a reciclagem, comunicação sobre o Programa nos bairros e plataforma de troca 

de materiais e produtos locais nos bairros.  

Outra questão a ser enfrentada seria a ampliação da coleta dos materiais 

recicláveis, considerando os sistemas de coleta porta-a-porta e por meio de PEVs. No 

caso dos PEVs, é importante estabelecer critérios mais eficientes para alocação dos 

mesmos, de forma a evitar ações de vandalismo, bem como estimular a adesão da 

população com relação à coleta seletiva. Como exemplo, o projeto Casa So+ma no 

bairro Periperi adota estratégias de recompensas e descontos financeiros em produtos 

ou serviços diante da entrega voluntária de materiais recicláveis. 

Com relação à instalação dos PEVs, tendo em vista as barreiras enfrentadas, 

sugere-se a implantação dos mesmos em ambientes com atividades educacionais, 

considerando locais como escolas, creches, centros culturais e praças. Visando inibir 

o vandalismo, outros locais de interesse são aqueles com maior circulação de pessoas 

e presença de câmeras de segurança, além de pontos próximos a módulos policiais. 
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Uma adequada alocação dos PEVs pode evitar vandalismo, bem como facilitar os 

canais de comunicação e participação dos usuários.

Cabe salientar a importância do estabelecimento de parcerias da prefeitura 

com instituições de ensino e pesquisa locais, empresas e estabelecimentos 

comerciais, visando somar e amplificar os esforços, de modo a fortalecer os meios de 

implementação. Neste âmbito, no Quadro 2 estão elencadas as ações propostas para 

o programa de coleta seletiva em Salvador, considerando as vertentes de educação, 

gestão e tecnologia.

Quadro 2. Ações propostas para o Programa de Coleta Seletiva em Salvador

N° Ações propostas Classificação da 
ação proposta

1
Promoção de oficinas de criação de novos produtos a partir 
dos materiais recicláveis coletados nos PEVs instalados nas 
escolas públicas

Educação

2
Promoção de maratonas em escolas públicas e ambientes 
comunitários com foco em inovação relacionada aos materiais 
recicláveis

Educação e 
Gestão

3
Promoção de oficinas de estruturação de modelos de negócios 
com impacto social para geração de emprego e renda em todas 
cadeias produtivas de materiais recicláveis

Educação e 
Gestão

4
Promoção de oficinas de produção de artesanato e peças de 
alto valor agregado para fomentar economia com foco em 
empreendedorismo feminino

Educação e 
Gestão

5 Fomento e estruturação de modelos de negócios Gestão

6 Incentivo de Fab Labs atuando em parceria com as cooperativas 
de reciclagem Gestão

7
Estruturação de roteiros de visitação a espaços e postos de 
vendas de souvenires (a partir de recicláveis) para atender ao 
turismo

Gestão

8
Uso das plataformas como meio de divulgação das oficinas 
e oferta de produtos, bem como informação sobre pontos de 
coleta via aplicativos e promoção da educação ambiental

Tecnologia

9
Instalação de PEVs e outros sistemas de coleta de materiais 
recicláveis para ampliar e fomentar as cadeias produtivas de 
materiais recicláveis.

Gestão e 
Tecnologia

 No Quadro 3, as 9 propostas foram relacionadas às ações da prefeitura de 

Salvador no âmbito do Programa de Cidades Resilientes (SECIS, 2019), visando um 

alinhamento das possibilidades de atuação. 
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Quadro 3. Correlação das propostas com as ações do Programa Salvador Resiliente

Propostas
Iniciativa Salvador Resiliente

Aderência ao Programa
Nº Descrição

1 11 Educação de qualidade para to-
dos

Preparar futuros cidadãos para as 
oportunidades geradas a partir da reci-
clagem de resíduos recicláveis

2 14 Promoção de cursos e realiza-
ção de maratonas de desenvol-
vimento de soluções tecnológi-
cas (Hackathons educacionais 
e comunitários)

Oportunizar ambientes de inovação e 
geração de produtos a partir de reciclá-
veis

3 25 Ampliação das ações do Centro 
de Inovação para Empreende-
dorismo Social 
Colabore

Desenvolvimento de empreendedoris-
mo envolvendo materiais recicláveis

39 Capacitação nos bairros Qualificação de mão-de-obra nos bair-
ros para trabalhar na cadeia produtiva 
de materiais recicláveis

4 26 Mulheres anjo empreendedoras Desenvolvimento de empreendedoris-
mo envolvendo materiais recicláveis 
com foco em bijuterias e peças de ar-
tesanato

5 27 Economia circular soteropolita-
na

Retorno de recicláveis a cadeia produ-
tiva visando geração de novos produ-
tos

6 29 Política Municipal de Inovação Fab Labs com foco em desenvolvimen-
to e projetos e novos produtos envol-
vendo resíduos recicláveis

7 32 Turismo de sincretismo religioso Criar roteiros para religião afro e sin-
cretismo religioso com postos de ven-
das de souvenirs feitos com produtos 
recicláveis

34 Impulsionando o turismo sotero-
politano

Melhoria da imagem de Salvador como 
uma cidade sustentável

8 43 Salvador conectada Tecnologia e comunicação (Wi-fi so-
cial) com foco em sustentabilidade 
como ferramenta para propagação e 
campanhas e ações que envolvem a 
temática de resíduos recicláveis

9 49 Salvador capital da Mata Atlân-
tica

Parques e unidades de conservação 
criados podem se facilitadores para 
a instalação de PEVs e de postos de 
venda de artesanato a partir de reciclá-
veis

57 Inclusão produtiva de catado-
res de materiais recicláveis e 
implantação da coleta seletiva 
pública

Implantação de coleta domiciliar públi-
ca e sistemas de triagem de resíduos 
recicláveis
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CONCLUSÃO 

Nesse trabalho foram levantadas as ações já realizadas em Salvador 

relacionadas à coleta e reciclagem dos resíduos secos, bem como analisadas as 

barreiras e oportunidades para ações futuras na cidade. A partir das iniciativas do 

Programa Salvador Resiliente e a identificação das experiências e panorama de 

atuação, foram apresentadas 9 propostas de ação.

Tais propostas, além da alocação dos PEVs e da coleta de materiais recicláveis, 

buscaram contribuições mais sistêmicas relacionadas ao fortalecimento da resiliência 

urbana e ideais de sustentabilidade, nas dimensões ambiental, econômica, social e 

cultural. 

As contribuições apresentadas buscaram ampliar o olhar de inclusão social 

e inovação por meio de ações de educação, gestão e tecnologia, a exemplo de 

oficinas, incentivos à novos modelos de negócio e desenvolvimento de produtos 

a partir de materiais recicláveis. A correlação com as iniciativas apontadas pelo 

Programa Salvador Resiliente possibilitou um direcionamento mais efetivo das 

ações, alinhadas às demandas da cidade.

Assim, as propostas elaboradas podem contribuir para a gestão e o 

gerenciamento de resíduos secos recicláveis com foco na contínua aderência às 

iniciativas de economia circular em Salvador, minimizando as emissões de gases 

efeito estufa, e consequentemente os impactos da mudança do clima.
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RESUMO

O uso desenfreado de equipamentos eletroeletrônicos (EEE) sem que haja um descarte responsável 
dos resíduos gerados por eles, é, hoje, um dos grandes causadores dos problemas ambientais 
existentes. O descarte incorreto dos REEE em aterros e lixões causam inúmeros problemas, 
principalmente no que diz respeito à quantidade de substâncias e elementos químicos perigosos 
contidos nestes aparelhos. Um dos problemas causados é a produção do metano, que contribui para o 
aquecimento global, consequentemente, para as mudanças climáticas. A pesquisa tem como objetivo 
geral mostrar a importância do gerenciamento de descarte de resíduos eletroeletrônicos para a atual 
conjuntura climática existente e como objetivos específicos comprovar a importância de um descarte 
adequado dos equipamentos eletroeletrônicos, analisar a influência dos REEE nas mudanças 
climáticas e investigar o destino do residuo gerado por EEE e seu possível reaproveitamento. Trata-
se de uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa. Entre os principais parâmetros para o 
levantamento bibliográfico, destacam-se o acervo de livros, artigos, monografias, dissertações e 
obras online obtidas na Scientific Eletronic Library Online (SCIELO). Após o estudo realizado, pode-
se concluir que as implicações do descarte inadequado de REEE são imensas. Entre elas, destaca-
se poluição do ar, da água e do solo, ocasionando a degradação ambiental e a transmissão de 
doenças. A contribuição para a cidade de Salvador é a orientação da população para o descarte 
adequado e a criação de ecopontos com cooperativas treinadas e credenciadas pela prefeitura para 
a destinação e reciclagem dos REEE.

Palavras-chave: resíduos; equipamentos eletroeletrônicos; mudanças climáticas; aquecimento global.  

ABSTRACT

The unbridled use of electro-electronic equipment (EEE) without responsible disposal of waste 
generated by them, is today one of the major causes of existing environmental problems. Incorrect 
disposal of REEE in landfills and dumps causes numerous problems, especially as regards the amount 
of hazardous chemicals and elements contained in these appliances. One of the problems caused is 
methane production, which contributes to global warming and consequently to climate change. The 
general objective of the research is to show the importance of the management of electronic waste 
disposal for the current existing climate conjuncture and as specific objectives to prove the importance 
of proper disposal of electronic equipment, analyze the influence of REEE on climate change and 
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investigate the fate of the environment. waste generated by EEE and its possible reuse. This is a 
bibliographical review, with a qualitative approach. Among the main parameters for the bibliographic 
survey, we highlight the collection of books, articles, monographs, dissertations and online works 
obtained from the Scientific Electronic Library Online (SCIELO). After the study, it can be concluded 
that the implications of inadequate disposal of REEE are immense. These include air, water and soil 
pollution, causing environmental degradation and disease transmission. The contribution to the city 
of Salvador is the orientation of the population for proper disposal and the creation of ecopoints with 
cooperatives trained and accredited by the city hall for the destination and collection of REEE.

Keywords: Waste; Electro-electronic equipment; Climate changes; Global warming

INTRODUÇÃO

É inegável que o aquecimento global é uma realidade que está diante de nossos 

olhos. A incompatibilidade entre as ondas de calor e a região e época do ano, estão se 

tornando cada vez mais frequentes no planeta. Isto se torna perceptível através dos 

recordes de altas temperaturas que vem se repetindo cada vez mais.

Percebe-se que este acontecimento ocorre devido à ação de inúmeras atitudes 

erradas causadas pelo homem, pois estão se extenuando os recursos naturais do 

planeta de um modo intolerável. 

O uso desenfreado de equipamentos eletroeletrônicos (EEE) sem que haja 

um descarte responsável dos resíduos gerados por eles, é, hoje, um dos grandes 

causadores dos problemas ambientais existentes. 

[...] o permanente e acelerado processo de inovação tecnológica sustentada 
pelo segmento empresarial, em face da necessidade de consumo, em 
especial de aparelhos pautados à informação ou comunicação; causam a 
problemática da gestão de resíduos provenientes de bens elaborados pela 
indústria, utilizados e descartados (MAGALHÃES, 2011, p. 54).

Este acontecimento promove a geração de uma quantidade significativa de 

plásticos, vidros e metais, dentre outros. A decomposição lenta destes materiais acaba 

por comprometer, de forma considerável, o meio ambiente. 

Quando descartados de forma inadequada, resultam em um grande problema 
ambiental, visto que tais equipamentos possuem em sua composição, 
substâncias químicas como: chumbo, cádmio, mercúrio, berílio, entre outros, 
os quais podem provocar a contaminação do solo e da água (OLIVEIRA, 
2014, p. 13).   
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Neste sentido, Kunikate (2017, p. 25) observa que o crescimento populacional 

e o desenvolvimento de novos produtos aliados ao consumismo e à desinformação 

acarretam a destinação inadequada desses resíduos que acabam poluindo não 

somente o solo e seus mananciais, mas também o ar. 

Para o autor, o aumento do poder de compra “faz com que cresça o consumo 

de EEE, o que implica numa maior geração desse tipo de resíduo”.

[...] o aumento populacional, atrelado ao desenvolvimento industrial e à 
urbanização acelerada durante os últimos anos, conduz ao acúmulo cada vez 
maior de resíduos, que tem provocado preocupação por parte da sociedade. 
Muitos são os resíduos produzidos, mas um tipo tem merecido atenção 
especial devido aos riscos e às características peculiares que possuem: os 
resíduos eletroeletrônicos (WILL, 2016, p. 1)

Conforme Will (2016), o descarte incorreto dos REEE causa inúmeros problemas, 

principalmente no que diz respeito à quantidade de substâncias e elementos químicos 

perigosos contidos nestes aparelhos. Dentre estes elementos químicos, o autor 

destaca, por exemplo, os metais tóxicos chumbo, mercúrio e cádmio.

Assim sendo, a escolha do tema para o presente estudo tem por base a 

observação de que a sociedade, de um modo geral, não se sente responsável pelo 

destino adequado destes equipamentos, aumentando sensivelmente o descarte 

inapropriado. Deste modo, percebe-se a necessidade de que haja um estudo 

envolvendo estes resíduos de modo a minimizar os problemas causados por eles 

junto à atual conjuntura climática.

A pesquisa tem como objetivo geral compreender a importância de um 

gerenciamento de descarte de resíduos eletroeletrônicos para a atual conjuntura 

climática existente e como objetivos específicos comprovar a importância de um descarte 

adequado dos equipamentos eletroeletrônicos, analisar a influência dos resíduos de 

equipamentos eletroeletrônicos nas mudanças climáticas e investigar o destino dos 

resíduos gerados por equipamentos eletroeletrônicos e seu possível reaproveitamento.  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Entende-se por EEE aqueles equipamentos que dependem de corrente elétrica 

ou campo eletromagnético para funcionar, assim como os que geram, transferem ou 

medem correntes e campos magnéticos. 
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Couto (2010) define resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) como 

sendo produtos, partes ou componentes dos equipamentos no estágio do pós-consumo. 

Também denominado de lixo eletrônico, são aparelhos eletroeletrônicos irrecuperáveis 

e inservíveis, que necessitam de um descarte apropriado.  São considerados REEE os 

computadores, mouses, teclados, geladeiras, celulares, placas de circuito impresso e 

micro-ondas, dentre outros.

Carvalho (2014) explica que, apesar da revolução tecnológica dos últimos anos, 

existe uma dificuldade na compreensão de que o volume de REEE tende a aumentar 

como consequência do processo de obsolescência. 

Existem legislações internacionais que citam o gerenciamento adequado 

deste tipo de resíduo, a citar a Convenção da Basileia de 1989, que o Brasil aprovou 

conforme Decreto Legislativo nº 34, de 16 de junho de 1992. Esta Convenção 

objetivou, de maneira geral, estabelecer um regime jurídico internacional a fim de 

controlar o transporte de resíduos perigosos, proteger a saúde humana e reduzir os 

impactos ambientais.

Observa-se que a gestão de REEE não costuma ter um lugar central ou atuação 

prioritária no gerenciamento de materiais, apesar de sua relevância em aspectos 

de saúde pública, no que tange à exposição de pessoas e do meio ambiente a 

componentes que possuem elementos tóxicos, tais como chumbo, cobalto, bário e 

manganês. 

Além disso, a má alocação dos resíduos pode gerar focos de concentração para 

animais como mosquitos e escorpiões. Deste modo, uma boa estrutura para a gestão 

de REEE possibilita a minimização do risco, a redução de problemas relacionados à 

destinação do patrimônio público e a preservação ambiental. 

Para Santos e Moreira (2018), algumas pesquisas desenvolvidas focam a 

desmaterialização dos REEE, tais como as telas liquid crystal display (LCD). O metal 

nobre presente na forma de óxido também chamado de ITO - óxido de índio e óxido 

de estanho nas telas LCD precisa passar por tratamento com solventes e posterior 

lixiviação ácida para a extração do metal nobre. Este trabalho mostrou que a lixiviação 

ácida é uma técnica efetiva para extração e recuperação dos metais preciosos, sendo 

necessário ampliar o estudo para otimizar o processo de purificação da solução obtida.  

Em outro estudo realizado por Santos (2018), em que foi efetuada a 

desmaterialização de telas LCD e separação dos componentes envolvidos tais 
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como filmes poliméricos. sendo possível observar que a separação completa dos 

constituintes poliméricos foi alcançada. 

De acordo com Santana (2016, p. 23), os impactos ambientais originados a 

partir de depósitos irregulares de REEE, apresentam como característica “a conjunção 

de efeitos deteriorantes do ambiente local. Tais efeitos se multiplicam pelo espaço 

urbano e é nos bairros periféricos, ocupados por população de menor renda, que 

esses efeitos são mais acentuados”.

Convém ressaltar que, além dos REEE comprometerem a qualidade ambiental do 

planeta, eles também possuem uma série de elementos químicos que são prejudiciais 

à saúde, acabando por comprometer ainda mais o impacto da contaminação da água, 

solo e ar.  

Neste sentido, Santana (2016) afirma que os resíduos perigosos ocasionam um 

grande impacto junto ao meio ambiente e podem acarretar problemas tais como:

[...] contaminação química do solo por penetração de substâncias tóxicas, 
como tintas e solventes; deterioração da qualidade do ar pelo desprendimento 
de gases tóxicos, como compostos orgânicos voláteis; poluição de águas 
subterrâneas, pela percolação de resíduos perigosos pelo solo, atingindo 
o lençol freático; e alteração das condições de saúde do trabalhador, por 
exemplo, pela inalação ou manejo inadequado de substâncias nocivas à 
saúde (SANTANA, 2016, p. 26). 

Sadalla (2015) explica que a desinformação a respeito destes produtos provoca 

consequências negativas para o meio ambiente e também para à saúde humana 

devido à liberação de metais pesados e, inclusive dos chamados elementos da morte 

que se encontram presentes no interior dos equipamentos descartados.   

Nogueira (2018) esclarece o que são os elementos químicos da morte. Para o 

autor, estes elementos são extremamente letais e a simples aproximação ou contato 

na corrente sanguínea é o suficiente para um indivíduo adulto ir a óbito. 

O autor destaca os seguintes elementos letais: antimônio, chumbo, arsênio, 

tálio e mercúrio. Todavia, ele ressalta que os elementos chumbo, mercúrio e cadmio 

são alguns dos elementos que se encontram presentes nos EEE.

Segundo Araújo e Pimentel (2015), a acumulação tanto de REEE, quanto 

de qualquer tipo de resíduos sólidos acarreta enormes consequências, tais como 

impactos ambientais e mau cheiro, por exemplo. 
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Além disso, provoca impactos ambientais significativos como a poluição do 

ar, do solo e da água, por exemplo, devido à emanação de gases e à presença de 

insetos e vetores de inúmeras enfermidades.      

Neste contexto, convém salientar que os REEE, quando recuperados pela 

cadeia logística reversa, podem ser reutilizados pela indústria. 

Convém salientar que a simples queima dos REEE, conforme o Manual 

do Consumo Sustentável (2005) deve ser evitada, já que não é um tratamento 

adequado. Este procedimento não é apropriado por propiciar à emissão de gases 

tóxicos.  

 A incineração é um sistema complexo, que envolve milhares de interações 
físicas e reações químicas. Além do dióxido de carbono e do vapor de água, 
outros gases são produzidos, incluindo diversas substâncias tóxicas, como 
metais pesados e outras. Entre elas, destacam-se as dioxinas e os furanos, 
classificados como poluentes orgânicos persistentes – POPs, que são 
tóxicos, cancerígenos, resistentes à degradação e acumulam-se em tecidos 
gordurosos (humanos e animais) (MANUAL DO CONSUMO SUSTENTÁVEL, 
2005, p. 121).  

De acordo com este manual, os agentes poluentes são transportados pelo ar 

e água, onde se acumulam causando a degradação dos ecossistemas aquáticos e 

terrestres.

MÉTODO

Trata-se de uma revisão bibliográfica, de abordagem qualitativa, uma vez que 

retrata o ambiente natural como fonte direta de dados, de acordo com Godoy (1995). 

Durante o desenvolvimento da revisão bibliográfica, utilizaram-se trabalhos 

homólogos, formulários, relatórios e periódicos, dentre outros materiais de atividades 

científicas, com o propósito de obter-se um melhor embasamento cognitivo necessário 

ao desenvolvimento da pesquisa. 

Entre os principais parâmetros para o levantamento bibliográfico, destacam-

se o acervo de livros, artigos, monografias, dissertações e obras online obtidas na 

Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) utilizando-se as seguintes palavras: 

resíduos, equipamentos eletroeletrônicos, descarte e clima.



323

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Percebe-se que os hábitos e costumes de grande parte dos indivíduos implicam 

em uma produção exagerada de REEE e o modo como os mesmos são tratados ou 

descartados tem ocasionado intensivas agressões ao meio ambiente. 

Segundo Gouveia (2012), os impactos ambientais originados, das mais variadas 

formas de disposição de REEE, ocasionam riscos importantes para a saúde do homem 

e do meio ambiente. Para o autor: 

[...] sua disposição no solo, em lixões ou aterros, por exemplo, constitui uma 
importante fonte de exposição humana a várias substâncias tóxicas. As 
principais rotas de exposição a esses contaminantes são a dispersão do solo 
e do ar contaminado (GOUVEIA, 2012, p.1506).

Assim sendo, Lima et al. (2014, p. 105) afirmam que a separação e o descarte 

dos resíduos devem ocorrer de modo adequado, sendo necessário o gerenciamento 

dos resíduos municipais de forma integrada, promovendo “mudanças no sistema de 

coleta e de transporte e, finalmente, tratá-los com as tecnologias mais compatíveis 

com a necessidade local”. 

Os autores ressaltam a necessidade de se dar uma destinação final adequada 

e ambientalmente segura, tanto no presente como no futuro faz-se necessária; e a 

atuação de acordo com o “conjunto articulado de ações normativas, operacionais, 

financeiras e de planejamento [...] baseada em critérios sanitários, ambientais e 

econômicos para coletar, tratar e dispor” os REEE. 

Algumas iniciativas já se observam neste sentido, conforme relatado por Santos 

(2019) que cita os desafios do Programa de Gestão de Resíduos de Equipamentos 

Eletroeletrônicos realizado pelo Instituto Federal da Bahia. 

Assim, o programa tem como objetivo definir o procedimento institucional 
a ser adotado garantindo a destinação e atitudes necessárias para 
assegurar o descarte adequado dos equipamentos eletroeletrônicos que 
deixaram de ter valor ou utilização dentro da instituição de ensino ou 
para a comunidade local, de acordo com as Leis Estaduais e Federais, e 
direcionando para os pontos de coleta definidos pelo programa (LORDELO 

e SANTOS, 2019, p. 2).
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Segundo Gerbase et al. (2012) e Oliveira et al. (2012), os REEE são constituídos 

basicamente por metais pesados que, ao serem descartados, acabam causando 

sérios danos ao meio ambiente e à saúde dos indivíduos. Para os autores, o descarte 

irregular destes materiais pode afetar o solo e as águas subterrâneas e superficiais. 

Destacam, também, que a incineração destes equipamentos propicia à emissão de 

poluentes no ar, liberando toxinas que afetam e alteram as funções hormonais do 

homem. Dentre os poluentes que compõem os REEE, os autores destacam mercúrio, 

chumbo, cádmio e arsênico, que são altamente tóxicos. 

CONCLUSÃO

Após o estudo realizado, pode-se concluir que as implicações do descarte 

inadequado de REEE são imensas. Entre elas, destaca-se poluição do ar, da água e 

do solo, ocasionando a degradação ambiental e a transmissão de doenças.  

No entanto, observa-se um grande desconhecimento envolvendo a forma 

como descartar os equipamentos que já não podem mais serem utilizados. Neste 

sentido, aconselham-se algumas ideias que podem minimizar os problemas já citados 

anteriormente.

Sugere-se que as pessoas responsáveis pelo setor no qual se encontram 

os equipamentos preteridos após o diagnóstico obtido, bem como os proprietários 

particulares, devem estar cientes de suas responsabilidades de enviá-los para uma 

destinação adequada.

Desta forma, o material proveniente dos REEE pode ser reaproveitado, objetivando 

a desmaterialização e a posterior reutilização dos metais presentes nos equipamentos.

Outra medida recomendada é a de que se estabeleçam ecopontos, ou seja, 

pontos de coleta diferenciados para os bens patrimoniais e demais equipamentos, 

garantindo no caso dos bens, a salva guarda desses até a sua destinação correta, 

mantendo todas as informações do bem, e o parecer técnico de seu estado inservível. 

A fim de se evitar um aumento ainda maior no processo de depredação 

ambiental e climático, é necessária a avaliação sistemática dos bens que se tornam 

inservíveis e que podem ser reaproveitados por cooperativas, evitando os impactos 

desses equipamentos, que podem contribuir para o reaproveitamento desses metais 

presentes nos componentes eletroeletrônicos.
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Entretanto, devido à grande preocupação existente e a ignorância no assunto 

por parte de algumas pessoas, sugere-se que mais estudos sejam realizados com o 

intuito de alertar para este problema tão grave que vem assolando o planeta. 
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RESUMO

A Construção Civil é responsável por grandes impactos no aquecimento global com altas taxas de 
consumo de energia, emissão de CO2 e geração de resíduos de construção e demolição (RCD). O 
conceito de Economia Circular (EC) mostra-se como uma alternativa relevante para a mudança do 
panorama desta indústria, visto que propõe a ruptura do modelo econômico linear (extrair, transformar 
e descartar) e a mudança para um modelo cujos materiais são desenvolvidos para retornarem de 
forma eficiente à linha de produção. A Economia Circular apresenta assim um grande potencial para 
lidar com os desafios ambientais do setor e possibilita novas oportunidades de mercado e crescimento 
econômico. Este artigo propõe um conjunto de indicadores para análise do nível de circularidade de 
resíduos de Construção Civil (Classe A) para o município de Salvador (BA). Para tal, analisa a situação 
no município acerca da geração e reinserção de resíduos na cadeia produtiva da construção, através do 
levantamento e tratamento de dados disponíveis no município. Os resultados mostram particularidades 
e dificuldades existentes na região e permitiram a proposição de 9 indicadores com base na 
realidade evidenciada. A aplicação destes indicadores permitirá identificar oportunidades de melhoria 
e priorizar ações para fomentar a circularidade das atividades econômicas do setor da Construção Civil 
na cidade de Salvador.

Palavras-chave: economia circular; indicador; RCD; construção civil; município; indústria.

ABSTRACT

Construction is generaly responsible for major impacts on global warming with high rates of energy 
consumption, CO2 emissions and Construction and Demolition Waste (CDW) production. The concept 
of Circular Economy (CE) is a relevant alternative in order to change the current overview of this 
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industry, as it proposes the rupture from the current linear economic model (extract, transform and 
discard) to a model whose materials are efficiently developed to return to the production line. Thus, 
demonstrate great potential to solve the industry’s environmental challenges and provides market 
opportunities and economic growth. This article proposes a set of indicators for analyzing the level 
of circularity of construction waste in Salvador-Bahia-Brazil. Therefore, the study analyzes the city-
scale status of the Circular Economy evolution regarding the generation and reinsertion of waste in 
the construction production chain. The results indicated particularities and difficulties in the region and 
allowed the proposition of 9 indicators based on the collected data. The application of these indicators 
allow opportunities identification in order to improve and prioritize actions in order to support the circular 
economic activities of the Civil Construction sector in the city of Salvador.

Keywords: circular economy; indicators; CDW; construction; urban; industry.

INTRODUÇÃO

O setor da construção é um dos mais importantes e influentes da economia 

mundial, contribuindo com cerca de um décimo do total do Produto Interno Bruto (PIB) 

global e empregando 7% dos profissionais no planeta (ECONOMY WATCH, 2009). 

Por outro lado, este mesmo setor é responsável por 40% da degradação dos recursos 

naturais (TEH et al., 2018). A Organização das Nações Unidades para Meio Ambiente 

(UN ENVIRONMENT, 2018) estima que 40% das emissões globais de CO2 podem 

ser atribuídas à indústria da construção, enquanto Pal et al. (2017) afirmam que esta 

indústria é responsável por 40% de todo o consumo de energia.

No que se refere a geração de resíduos, John (2000) estima que a produção 

mundial de resíduos sólidos urbanos se encontre entre valores de 163 a 3000 kg per 

capita, com valores típicos entre 400 e 500 kg per capita. O Banco Mundial estima 

que o setor da construção civil gera cerca de 40% de todos os resíduos sólidos 

urbanos (WORLD BANK, 2012) e diversos estudos (SIEW, 2019; KOFOWOROLA e 

GHEEWALA, 2009; CARNEIRO et al., 2001; entre outros) alertam sobre os altos índices 

de descarte ilegal de resíduos do setor. Sendo assim, o combate ao aquecimento 

global e as mudanças climáticas precisam ser inseridos como prioridades estratégicas 

do setor da Construção Civil (ICC).

Por outro lado, de acordo com Portilho (2005) ao longo dos anos a abundância 

de bens de consumo produzidos pelo sistema industrial foi considerada um símbolo de 

sucesso das economias modernas, porém essa visão vem se modificando. O padrão 
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linear de produção intensifica a exaustão dos recursos naturais e o aquecimento global, 

por isso ao longo dos anos o conceito de Economia Circular (EC) ganha força. Esta 

pressupõe a ruptura do modelo linear (extrair, transformar e descartar) para o uso de 

um modelo cujos materiais são desenvolvidos para retornar de forma eficiente à linha 

de produção. Possui, assim, alto potencial para resolver os desafios ambientais do 

setor, além de abrir oportunidades de mercado e crescimento econômico, pois prevê 

novas tecnologias, processos, serviços e modelos de negócios (MORATÓ, TOLLIN e 

JIMÉNEZ, 2017).

Muitos países ao redor do mundo estão procurando por novos modelos de 

produção, exercendo pressão sobre a Indústria da Construção Civil à também buscar 

uma redução do impacto ambiental. Para que isto aconteça, é necessário implementar 

estratégias de ecoeficiência. No entanto, a realidade mostra que há um elevado 

desperdício de materiais e energia nas atividades de construção. Segundo Lacy et 

al. (2014) e Stahel (2016), dentre os benefícios empresariais de buscar a economia 

circular pode-se destacar maior competitividade, segurança de recursos, flexibilidade 

e modelos de negócios diferentes para permitir a criação de valor.

Ressalta-se que a reciclagem de resíduos de construção e demolição (RCD) 

se destaca como uma atividade que contribui fortemente para o desenvolvimento da 

circularidade das atividades econômicas desta indústria. A reciclagem de RCD produz 

benefícios ambientais tais como redução no volume de extração de matéria-prima, 

de consumo de energia, de emissões de CO2, poluição gerada, disposição irregular 

de resíduos potencialmente recicláveis e custos municipais pelo tratamento desses 

resíduos. Além disso, a reciclagem do RCD permite em muitos casos o fechamento do 

ciclo produtivo da construção civil, uma vez que o processo de produção de agregados 

reciclados é semelhante à produção de agregados convencionais e pode fornecer 

materiais para uso na mesma indústria (ALBERTE, 2012).

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar uma proposta 

de indicadores que possibilite a análise do nível de circularidade de resíduos de 

Construção Civil (Classe A) para o município de Salvador (BA). Desenvolvidos a partir 

do levantamento e tratamento de dados disponíveis no município, estes indicadores 

se relacionam com o consumo, produção e gestão de RCD classe A no município de 

Salvador.
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MÉTODO

O presente estudo compreendeu uma pesquisa bibliográfica e documental 

estruturada, que abarcou o levantamento e tratamento de dados disponibilizados 

na bibliografia especializada e coletados em órgãos públicos do município objeto de 

análise. Assim, a pesquisa foi desenvolvida em três diferentes etapas, sendo essas: 

(1) Revisão da Literatura, (2) Levantamento e tratamento de dados e (3) Análise dos 

Resultados e proposta de indicadores, como mostra a Figura 1:

Figura 1. Fluxograma das etapas de pesquisa

Fonte: Autores

Segundo Pizzani (2012), a revisão bibliográfica proporciona ao pesquisador 

o aprofundamento necessário para que o tema seja desenvolvido, identificando e 

selecionando os métodos e técnicas que podem ser utilizados e oferecer uma base 

teórica para construção da redação da introdução e discussão do trabalho científico. 

Portanto, inicialmente o estudo realizou uma revisão bibliográfica sistemática sobre 

literatura existente no cenário nacional e internacional acerca da gestão de RCD na 

perspectiva da EC, bem como sobre indicadores aplicáveis à analise da circularidade 

de atividades econômicas tanto para o setor da Construção Civil quanto para outros 

setores industriais.

Em seguida foi realizada uma análise da situação de geração e reinserção de 

resíduos na cadeia produtiva do setor da construção civil do município de Salvador, 
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considerando apenas os dados disponíveis no município sobre geração e gestão de 

resíduos Classe A, e oferta e uso de agregado reciclado. Os dados levantados foram 

tratados a partir de gráficos e mapas.

O estudo foi realizado com enfoque do município de Salvador, levando em 

consideração ainda alguns agentes que se localizam dentro da região metropolitana, mas 

que atuam dentro dos limites municipais. Os resultados permitiram analisar a capacidade 

de reabsorção dos RCD gerados na região, e avaliar o nível de circularidade atual da 

economia local, bem como tendências e lacunas para potencializar esta circularidade.

Finalmente, se propõe um sistema de indicadores de análise da circularidade 

do setor da Construção Civil dentro do âmbito municipal, considerando a bibliografia 

estudada e os resultados obtidos com o tratamento de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No que se refere a geração e destinação de RCD, observa-se que o município de 

Salvador em 2019 possuía a disposição apenas três pontos de descarga de entulho e 

conta com a produção de usina de reciclagem fixa responsável por britar os resíduos 

de construção e demolição da região. Segundo dados fornecidos pela administração, 

o aterro de inertes – Classe A Águas Claras Ambiental recebe entre 50.000 e 70.000 

toneladas por mês (Figura 2). A maior fornecedora de resíduos de construção civil é a 

empresa de gestão municipal de resíduos sólidos e seus transportadores cadastrados, 

correspondendo a 88% do fornecimento.

Figura 2. Envio de RCD ao Aterro Ambiental segundo responsável por coleta

Fonte: Os autores com dados fornecidos pela administração do aterro Águas Claras Ambiental
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A Figura 3 mostra uma tendência ao crescimento de resíduos de origem 

privada recebidos pelo aterro entre 2016 e 2019, mostrando um possível aumento da 

preocupação / conscientização deste setor em promover a destinação correta destes 

materiais. Fundamental ressaltar o momento de recessão econômica vivido pelo setor 

nos anos analisados, no qual se esperaria um decréscimo da quantidade de material 

recebido.

Figura 3.  Envio de RCD ao Aterro Ambiental do Município – iniciativa privada

Fonte: Os autores com dados disponibilizados pela administração do aterro Águas Claras Ambiental

Assim, pode-se constatar que a municipalidade recolhe de forma adequada 

uma quantidade expressiva de resíduos, capazes de proporcionar um grande nível de 

circularidade. Por outro lado, o mesmo não pode ser observado com os dados de 

produção de agregado reciclado. Segundo dados fornecidos pela administração do 

aterro Águas Claras Ambiental, o principal aterro ambiental do município produz um 

valor médio de 1.300 toneladas/mês de agregado reciclado (Figura 4). Isto significa 

que apenas 1 a 3% do material recebido no aterro é beneficiado e torna-se apto à 

retornar a cadeia produtiva da construção civil. Apesar do agregado beneficiado ser 

doado, os custos de transporte ainda são limitantes.

Quanto ao descarte irregular, dados  disponibilizados  por  Silva  (2014)  

indicam  aexistência de 598 pontos irregulares de descarte de resíduos no município, 

sendo 130 em terrenosbaldios (Figura 5). Portanto, apesar de não identificados deve 

ser levado em consideração a possível existência de outros pontos de descartes não 

identificados pela prefeitura. Este panorama indica forte demanda por mais pontos de 

recolhimento de entulhos regulares, em especial em regiões como Itapuã e Ipitanga.
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Figura 4. Quantidade de material beneficiado e relação percentual 

com material recebido

Fonte: Os autores com dados fornecidos pela administração do aterro Águas Claras Ambiental 

Quanto ao descarte irregular, dados  disponibilizados  por  Silva  (2014)  

indicam  aexistência de 598 pontos irregulares de descarte de resíduos no município, 

sendo 130 em terrenosbaldios (Figura 5). Portanto, apesar de não identificados deve 

ser levado em consideração a possível existência de outros pontos de descartes não 

identificados pela prefeitura. Este panorama indica forte demanda por mais pontos de 

recolhimento de entulhos regulares, em especial em regiões como Itapuã e Ipitanga.

Figura 5. Pontos de descarte irregular

Fonte: Os autores com dados de Silva (2014)
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Segundo Silva (2014) estima-se uma coleta anual de cerca de 18.500m³ de 

resíduos em pontos irregulares. Apesar de não ser um volume expressivo para a 

produção de agregado reciclado, o seu volume se mostra relevante quando observa-

se o que este descarte irregular representa danos ambientais. Problemas que são 

potencializados quando se leva em consideração que estes pontos não possuem 

qualquer cuidado com a presença eventual de materiais contaminantes ao meio como 

por exemplo, tintas, solventes e gesso.

Quanto às ações de inibição de descarte irregular, segundo Bastos (2016), 

foi observada em 2015 um valor médio de 27 notificações de descarte irregular de 

resíduos de construção civil por mês no município de Salvador (Figura 6). Cerca de 

47% dessas notificações estão direcionadas a empresas que estavam realizando 

transporte de resíduos sem cadastro no órgão municipal de limpeza urbana da região. 

Apenas 17% das notificações se referiam ao uso de pontos de descarte irregular, 

totalizando 55 notificações. Nesse contexto, considerando o levantamento de 598 

pontos de descarte irregular e que as notificações tenham ocorrido sempre em 

locais diferentes, estima-se que apenas 9% dos pontos identificados foram objeto 

de notificação, análise que destaca a carência por maior fiscalização para coibir a 

disposição ilegal de resíduos na região.

Figura 6. Notificações de irregularidades no transporte e descarte de resíduos em 

Salvador no ano de 2015

Fonte: Os autores com dados de Bastos (2016)
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Quanto ao volume de material consumido no município, dados da administração 

do aterro da Águas Claras Ambiental indicam que em média utiliza-se 1,2 milhões 

de toneladas de areia e 2,1 milhões de tonelada de brita na região, evidenciando 

a existência de um mercado consumidor com grande potencial para absorver 

agregados reciclados a partir resíduos de construção, sem comprometimento do setor 

de agregados naturais.

Considerando o panorama analisado, foi elaborada uma proposta de indicadores 

com o objetivo de realizar o acompanhamento da evolução do nível de circularidade 

de resíduos – classe A no setor da construção civil, e permitir análises dos principais 

pontos de dificuldade para promoção desta circularidade (Quadro 1).

Quadro 1. Proposta de indicadores para análise da circularidade econômico do 

Setor da Construção Civil do município de Salvador – foco em gestão de RCD

Indicador Definição Unidade Fonte de dados 
primários Periodicidade

Pontos de Descarte 
de Entulho (PDE)

Quantidade de pontos regulamen-
tados pela municipalidade para o 
recebimento de entulho

Unidade LIMPURB Anual

Pontos de descarte 
irregular identificados 
pela prefeitura

Quantidade de pontos identifica-
dos que carecem de fiscalização 
para evitar o descarte irregular do 
material

Unidade LIMPURB Anual

Volume de descarte
irregular identificado 
pela prefeitura

Volume de material recolhido em 
pontos de descarte irregular iden-
tificados

Toneladas LIMPURB
Anual,

preferencialmente 
mensal

Quantidade de 
notificações 
de irregularidades do 
descarte de resíduos

Quantidade e tipo de notificações 
emitidas pela municipalidade para 
acompanhamento do nível e fis-
calização e da mudança cultural 
entre os geradores com o des-
carte irregular

Unidade LIMPURB Mensal

Volume de resíduo 
recebido de origem 
pública

Quantidade de material recebido Toneladas REVITA Mensal

Volume de resíduos 
recebidos de origem 
particular

Quantidade de material recebido Toneladas REVITA Mensal

Volume de resíduos 
beneficiado

Quantidade de material trans-
formado em agregado reciclado 
graúdo e miúdo

Toneladas REVITA Mensal

Volume de produção 
de agregado miúdo 
natural

Volume de material natural con-
sumido pelo mercado local

Toneladas
SINDBRITA

ou dados originais 
das lavras

Anual, 
preferencialmente 

mensal
Volume de produção 
de agregado graúdo 
natural

Volume de material natural con-
sumido pelo mercado local

Toneladas
SINDBRITA

ou dados originais 
das pedreiras

Anual, 
preferencialmente 

mensal

Fonte: Os autores
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O indicador de “Volume de resíduos beneficiado” apresenta-se como um dos 

indicadores mais relevantes para análise do nível de circularidade da região, pois tem 

o potencial de mostrar a aceitação do mercado ao novo material e sua capacidade de 

absorção.

Os indicadores “Pontos de descarte irregular identificados pela prefeitura” e 

“Volume de descarte irregular identificado pela prefeitura” possuem grande relevância 

para a criação de estratégias de fiscalização e priorização de construção de pontos 

de descarte regular nas áreas mais carentes.

Observa-se que os indicadores “Volume de produção de agregado miúdo natural” 

e “Volume de produção de agregado graúdo natural” tem o potencial, junto com o indicador 

“Volume de resíduos beneficiado”, de avaliar o aumento da circularidade de resíduos de 

construção civil, visto que o aumento do consumo de agregado reciclado pode implicar 

em redução do consumo de agregado natural. Contudo, deve-se observar que estes 

indicadores podem ser afetados por outros fatores como variações no consumo de 

matéria prima pelo setor, por aquecimento do mercado ou recessão econômica.

É necessário destacar que a periodicidade de coleta do indicador é relevante, 

porém deve ser levada em consideração a influência de campanhas de divulgação, 

instalações de novos pontos de coleta ou distribuição e programas de incentivo 

nos resultados obtidos para que as oscilações não reflitam apenas as oscilações 

de aquecimento/crise do mercado da construção civil. Alguns indicadores possuem 

dados disponibilizados de forma anual, porém o acompanhamento mensal poderia 

trazer informações relevantes principalmente no que se refere ao comportamento do 

pequeno gerador de resíduo.

CONCLUSÃO

Entende-se que existe uma grande relevância na abordagem da economia circular 

dentro do contexto da Construção Civil para uma diminuição nos impactos causados 

pelo setor ao aquecimento global e para gerar novas oportunidades de negócios.

Ao se analisar a situação de Salvador quanto a geração e reinserção de resíduos 

na cadeia produtiva do setor da construção civil da região, observam-se diversas 

dificuldades relacionadas à significativa quantidade de resíduos descartados de forma 

inapropriada e a baixa taxa de reabsorção do mercado dos resíduos reciclados.
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No que se refere aos PDE, apesar do “Projeto de Gestão Diferenciada de Entulho 

da Cidade de Salvador” de 1997  prever mais pontos de coleta, estes começaram a 

ser instalados em 2015, mas atualmente existem apenas três pontos para atender 

o município. E a demanda por mais PDEs é evidente visto que em 2014 foram 

identificados 625 pontos irregulares que movimentam 18.000 m³/ano, demonstrando 

que há uma grande quantidade de resíduos que não recebem a destinação correta. A 

fiscalização, por sua vez, tem uma média de 300 notificações anuais a prestadores de 

serviço de descarte de material, porém quase metade destas notificações limitam-se 

a transportes não cadastrados adequadamente. Menos de 20% refletem a realidade 

de descarte irregular encontrado na cidade.

A partir da analise deste panorama, foi possível estabelecer um conjunto 

de indicadores que possibilitam a análise do nível de circularidade de resíduos de 

construção civil (Classe A) no município. Os 9 indicadores propostos foram definidos 

tendo em vista sua relevância (capacidade de fornecer resultados claros e pertinentes), 

mensurabilidade (base em dados disponíveis ou viáveis em relação à obtenção) e 

praticidade (estrutura simples, de fácil compreensão e aplicação).

A partir do conjunto de indicadores e dos dados levantados, é possível verificar 

que o nível de circularidade de resíduos Classe A do setor ainda é muito baixo, 

especialmente ao indicador que quantifica o retorno do resíduo na forma de agregado 

reciclado. Porém demonstra leve tendência de melhoria ao longo dos últimos anos, 

como o aumento do recolhimento de resíduos de origem privada. Para promoção de 

maior circularidade do setor da Construção Civil, sugere-se que o município invista 

em ações de incentivo da utilização de agregados reciclados como obrigatoriedade 

em obras públicas e incentivos fiscais através de certificações ambientais para obras 

privadas. A implantação de mais PDEs pela cidade, aliado ao aumento da fiscalização, 

da informação ao usuário e da comunicação com a sociedade civil também contribuem 

para que os resíduos recebam a destinação adequada.

Pretende-se que a aplicação dos indicadores propostos ao longo do tempo 

permita identificar oportunidades de melhoria e priorizar ações para fomentar a 

circularidade das atividades econômicas do setor da Construção Civil na região, tanto 

por parte do município quanto da própria indústria. Espera-se que os resultados 

possam contribuir para o fomento da EC na Construção Civil de Salvador e de outros 

municípios do país, e conseqüentemente, contribuam para minimizar os impactos 

negativos dessa indústria nas mudanças climáticas.
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RESUMO

A Política Nacional de Resíduos Sólidos Lei 12.305/2010 (Brasil, 2010) estabelece  que os resíduos têm 
valor e devem ser reaproveitados, gerando renda e inclusão social. Também define a disposição final 
dos rejeitos em aterros sanitários (AS). No entanto, devido aos baixos índices de reciclagem no Brasil, 
os AS  ainda continuam a receber RSU. Esse trabalho discute o potencial de criação de oportunidades 
adotando-se a estratégia de mineração de RSU aterrados no Aterro Sanitário Metropolitano de 
Salvador, Bahia (ASMS). Dados secundários foram analisados em documentos, legislação e em artigos 
revisados por pares. Várias oportunidades foram identificadas, como maior empregabilidade do setor 
de resíduos, recuperação de energia, re-inserção de materiais na cadeia produtiva, criação de novos 
negócios, aumento da vida útil do aterro,  redução de gases de efeito estufa, entre outros. Conclue-se 
que existem condições atrativas no ASMS para adoção da técnica de mineração e que novos estudos 
podem avaliar melhor os beneficios e a contribuição para mitigar impactos da crise climática e aumentar 
a resiliencia da cidade de Salvador Bahia.

Palavras chave: resíduos sólidos; valorização; mineração de aterro sanitário; mudanças climáticas

ABSTRACT

The National Policy of Solid Waste Law 12.305 / 2010 (Brazil, 2010) establishes that the solid waste has 
value and must be reused, generating income and social inclusion. It also defines the final disposal of 
waste in landfills.  However, due to the low rates of selective collection and recycling in Brazil, landfills still 
continues to receive Municipal Solid Waste. This paper discusses the potential for creating opportunities 
by adopting the grounded Municipal Solid Waste mining strategy for the Salvador Bahia Metropolitan 
Sanitary Landfill (ASMS). Secondary data were analyzed in documents, legislation and peer reviewed 
articles. Several opportunities are identified, such as greater employability of the waste sector, energy 
recovery, reinsertion of materials in the supply chain, creation of new businesses, increased landfill life, 
reduction of greenhouse gases, among others. It is concluded that there are attractive conditions in 
ASMS for the adoption of the mining technique and that further studies can better evaluate the benefits 
and contribution to mitigate impacts of the climate crisis and to increase the resilience of the city of 
Salvador Bahia. 

Keywords: solid waste; mining landfill; valorization; climate change
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INTRODUÇÃO 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2019) atesta que, 

no Brasil, existe um déficit na qualidade do atendimento de quase 79 milhões de 

pessoas quanto à prestação dos serviços de limpeza pública, coleta e destinação 

final de resíduos sólidos. Dentre os problemas elencados no PLANSAB está a 

ausência de aterros sanitários nos municípios brasileiros. Para ampliar a cobertura 

quanto à destinação final nesses municípios, a Lei Nacional do Saneamento Básico 

- Lei 11.445 (Brasil, 2007) e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, (Brasil, 

2010) estimulam a implantação de aterros sanitários de maior porte, que requerem 

investimentos financeiros per capita menores. 

O aterro sanitário (AS) é uma destinação final ambientalmente adequada para 

receber rejeitos oriundos dos resíduos sólidos urbanos (RSU) de acordo com a Lei 

11.445/2007. Como resultado do modelo atual de gerenciamento de RSU, é possível 

afirmar que os AS existentes receberam, e ainda continuarão a receber, RSU coletados 

por um período de tempo considerável, em função da lenta evolução e implantação de 

sistemas de coleta seletiva e de logística reversa no Brasil.

Considerando a capacidade instalada e o rol de tecnologias disponíveis no 

Brasil, pode-se dizer que o PLANSAB e a PNRS, ao exigir a erradicação dos lixões, 

induzem à implantação de AS para receber rejeitos ou resíduos orgânicos com fins de 

aproveitamento energético. 

A execução, operação e monitoramento de AS deve ser cuidadosa. A lenta 

decomposição dos resíduos aterrados é responsável pela emissão de efluentes 

líquidos e gasosos que necessitam de coleta e tratamento adequado, pois estão 

associados aos riscos de degradação ambiental. Além disso, para reduzir os impactos 

negativos relativos às mudanças climáticas, a estrutura do AS deve mitigar a emissão 

de gases de efeito estufa, por meio da queima ou pelo aproveitamento do conteúdo 
energético do biogás, mesmo depois do encerramento das operações de aterramento. 

Em função desses aspectos ambientais, de exigências legais, de escassez 

de áreas apropriadas e da rejeição pública, a implantação de novos aterros não é 

trivial. Assim, quando do fim da vida útil do aterro existente, opta-se muitas vezes, por 

aumentar a sua capacidade volumétrica, seja por meio da sobreposição de camadas, 

verticalizando-o, ou usando áreas de expansão contíguas. 
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 AS centralizados e de grande porte existem na maior parte das capitais 

brasileiras. De acordo com estudo sobre composição gravimétrica, realizado por 

Zanta (2014), das 27 capitais brasileiras e no Distrito Federal, os valores percentuais 

da categoria de resíduos úmidos (biodegradáveis), situavam-se na faixa de 34 a 63%; 

dos resíduos secos (recicláveis) entre 16 a 55 % e, dos rejeitos, entre 1 e 41 %. 

Constatou-se, assim, que o potencial de reaproveitamento dos RSU destinados ao 

AS era elevado,  o que tornava atrativa a adoção de estratégias para recuperação de 

materiais e de energia.

 Nesse contexto, há o desafio para os gestores municipais de implantar e 

gerenciar AS para promover a melhoria das condições de salubridade, para combater 

à crise climática e com inserção de iniciativas alinhadas ao conceito da economia 

circular, que possibilitem a geração de renda e inclusão social. 

Para o enfrentamento desse desafio, propõe-se neste trabalho, a estratégia da 

mineração de resíduos em células antigas de resíduos aterrados em AS, obedecendo a 

protocolos adequados, e associada ao uso de tecnologias inovadoras para valorização 

dos RSU minerados. 

O objetivo desse trabalho é identificar oportunidades que podem ser criadas 

pela adoção da técnica de mineração de AS, tendo como objeto de análise o Aterro 

Sanitário Metropolitano de Salvador (ASMS) ,

MÉTODO 

Esse trabalho é de natureza qualitativa, buscando-se discutir criticamente as 

oportunidades que podem ser elencadas pela adoção da estratégia de mineração de 

resíduos sólidos aterrados. Utilizaram-se dados secundários obtidos na Legislação 

Nacional sobre Resíduos Sólidos e Saneamento, bem como, em artigos técnicos 

científicos revisados por pares pertinentes ao tema estudado. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A recuperação de materiais pela mineração de aterros sanitários envolve diferentes 

métodos cuja escolha depende das características dos resíduos aterrados. De acordo 

com Krook, 2018, as técnicas de separação, em geral, se baseiam nas propriedades 

dos resíduos como tamanho, densidade, magnetismo e condutividade elétrica.
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Assim, é essencial em uma primeira etapa do trabalho de campo, a  caracterização 

do material aterrado em termos de composição percentual granulométrica, peso 

especifico e umidade. Em função dessas informações e do histórico de aterramento 

de resíduos, estima-se o potencial de valorização das frações para recuperação 

energética ou mecânica (Parrodi et al., 2018), bem como, os custos envolvidos. 

Os resíduos minerados são compostos predominantemente por frações de 

finos (tamanho de partícula entre 60 e 10 mm) que correspondem à 40 a 80 % em 

peso, sendo constituídas por solo de cobertura, resíduos orgânicos e pequenas 

partículas de materiais diversos. Materiais inertes, tais como, pedras, vidro, cerâmica, 

e resíduo de construção civil, além de pequenas quantidades de madeira, tecidos, 

borracha, metais, plásticos e papéis, também estão presentes (PARRODI et al., 2018a 

e PARRODI et al., 2018b). 

Cabe lembrar que a composição varia de local para local, já que depende 

de vários fatores, como composição gravimétrica, tempo de aterramento, forma de 

operação, tipo de processo, clima, legislação aplicáveis, entre outros.

A valorização dessas parcelas pode ser alcançada, após uma segregação 

eficiente, pela rota de recuperação energética ou de recuperação de materiais. A 

Figura 1, adaptada de Parrodi et al.(2018b), representa o destino de cada parcela 

constituinte da fração de finos minerada por tipo de valorização e o envio da fração de 

rejeitos para ser novamente aterrada no AS.

Figura 1. Destino das frações de finos mineradas para  valorização

Fonte: adaptado de Parrodi et al., 2018b.
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O Aterro Sanitário Metropolitano Centro de Salvador (ASMS) é licenciado para 

receber resíduo de origem doméstica e de podas, possui capacidade de recebimento 

de 23 milhões de metros cúbicos de resíduos. Até o ano de 2017, o volume ocupado 

correspondia à 15.100.783,00 m3. 

Em 2019, o município de Salvador encaminhou para o ASMS, 2.998 t/d, Lauro 

de Freitas, 203 t/d e Simões Filho 60 t/d. Os resíduos aterrados nos últimos 20 anos de 

operação produzem o biogás utilizado para geração de energia elétrica ou queima. A 

capacidade de produção mensal de energia é de 20,12 MW.  A área ainda disponível para 

recebimento de resíduos tem vida útil estimada em cinco anos. O ASMS encontra-se em 

área de proteção ambiental, na APA Rio Joanes/Ipitanga, o que limita sua expansão e 

exige condicionantes ambientais rigorosas para sua implantação e operação.   

Lemos e Nascimento, 2011, determinaram a composição gravimétrica em 

uma amostra de resíduo aterrado no ASMS com idade de 4 anos. Com base nos 

percentuais de composição gravimétrica indicados pelos autores, os resíduos com 

potencial de recuperação de recursos (resíduos orgânicos, metal, vidro, cerâmica, 

pedra) e de resíduos para recuperação energética (têxtil, madeira, plástico, papel) 

correspondiam, respectivamente, a 49% e 51% da massa aterrada.

 Investigação conduzida por Santos (2017) no ASMS, verificou que a umidade 

de amostras com 4-6 anos de aterramento diminuiu para cerca de 50%. Esse teor de 

umidade propicia o uso de técnicas de recuperação energética. O calor gerado durante 

o processo de gaseificação, por exemplo, pode ser usado para etapa de secagem da 

massa de resíduos com teores mais elevados de umidade, antes de ser enviada para 

sistemas de degradação térmica. 

Além disso, em aterros que já utilizam CH4 para a produção de energia, o gás 

de síntese pode ser usado como um combustível alternativo para os motores das 

usinas termoelétricas, sem a necessidade de grandes adaptações no sistema. Essas 

alternativas estão alinhadas com o item 7, de energia acessível e limpa, da agenda 

2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

As frações mais finas do resíduo aterrado são ricas em metais, macro e micro 

nutrientes como nitrogênio, fósforo, potássio e zinco. Esses elementos podem ser 

reinseridos no ciclo produtivo. Segundo dados da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO, 2015) há expectativa de crescimento de 1,4; 2,2; 

e 2,6%, respectivamente, para a demanda mundial por nitrogênio, fosfato e potássio, 

considerando o período de 2014 a 2018. 
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Na escala global, o processo industrial de produção de amônia produz cerca 

de 160 milhões de toneladas por ano, utilizadas para fins agrícolas e industriais, mas 

requer condições de reação que consomem de 1 a 2% da oferta anual de energia 

primária do mundo. 

Portanto, iniciativas que busquem reinserir os macro nutrientes no ciclo produtivo 

são desejáveis e urgentes, visando mitigar uma série de impactos ambientais, desde 

o acúmulo de nitrogênio reativo no meio ambiente até o consumo de combustíveis 

fósseis para produção de fertilizantes, e a sua conseqüente contribuição para a crise 

climática.  Por outro lado, a possibilidade de uso de outras reservas de minerais, 

adubos e elementos metálicos, aumentam as rotas de reinserção na cadeia produtiva, 

o que amplia a resiliência urbana.

Os AS são instalações que exigem investimentos elevados para verticalizar e 

maximizar a vida útil do aterro e apresentar o menor risco para o ambiente e segurança 

da população. Mesmo sendo obras que se baseiam em critérios de segurança, 

apresentam riscos quanto à estabilidade de maciço, emissões gasosas e líquidas 

durante a sua operação e na etapa pós-encerramento. As áreas ocupadas por AS 

encerrados apresentam limitações de uso em função da baixa capacidade de carga 

dos resíduos decompostos, entre outros aspectos, como a proximidade de áreas de 

preservação ou aeroportos, como no caso do ASMS.

 Assim, a liberação de espaço nas células dos aterros diminui a necessidade 

de verticalização e minimiza os riscos de acidentes com colapso dos maciços, reduz 

a necessidade de investimentos nas etapas de implantação, monitoramento e de 

inspeção pós-encerramento. Essa situação se aplica ao ASMS que já está operando 

células da etapa final de sua vida útil, e motiva a pesquisa por técnicas para otimizar 

a capacidade de armazenamento dos aterros, como  a recuperação de materiais e 

energia dos resíduos decompostos. 

Na dimensão social, pode-se citar a criação de novos empregos, devido 

à atividade de mineração, como também, pela atividade laboral de triagem, 

processamento e reciclagem dos materiais e sua introdução em novos ciclos produtivos, 

o que deve envolver cooperativas de catadores de materiais recicláveis. O quadro de 

colaboradores do ASMS será sensivelmente reduzido, após o encerramento das suas 

atividades de operação, uma vez que as atividades que irão ter continuidade são, 

essencialmente,  de monitoramento. 
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Por último, deve se considerar a aplicabilidade dessa técnica para remediação 

de áreas de descarte irregular, o que  auxilia na erradicação de lixões e aterros 

controlados. 

O Quadro 1 resume as principais oportunidades criadas pela adoção da 

mineração no ASMS.  

Quadro 1. Oportunidades criadas pela adoção da técnica de mineração em AS.

Dimensão Oportunidade

Social Fortalecer a empregabilidade no setor de resíduos sólidos e consequente 
geração de renda e inclusão social. Formação de recursos humanos 
qualificados. Oportunidades para o estabelecimento de uma nova cadeia de 
geração de emprego e renda associada à valorização de resíduos sólidos. 
Melhoria contínua da salubridade ambiental.

 Tecnológica Permitir que o ASMS confine seguramente rejeitos e não resíduos sólidos. 
Aumentar a vida útil.  Estabelecer fluxos de materiais e energia contida nos 
resíduos aterrados visando recuperar recursos, via geração de energia ou 
bio-óleo, via separação e reciclagem da fração inerte, via recuperação de 
metais de alto valor agregado, macro e micro nutrientes.

Econômica Maximizar o uso e os investimentos já realizados no ASMS. Ampliação das 
oportunidades de novos negócios nos ramos de saneamento, mineração, 
agricultura e energia.

Ambiental Reduzir o uso de extração de recursos naturais. Mitigação de gases de 
efeito estufa.

Científica Elaborar protocolos de intervenção com a indicação de técnicas e maquinário 
para as diferentes etapas do processo de mineração de aterros sanitários.

Fonte: os autores, 2019.

Destaca-se que  no Brasil, a mineração em AS é um campo ainda inexplorado 

e, portanto,  o uso dessa técnica requer pesquisas e investigações realizadas in 

loco para avaliar o potencial de recuperação de materiais e energia e os melhores 

procedimentos e equipamentos a serem empregados no processo, além de estudos 

de sistemas para valorização das frações observadas.

CONCLUSÃO 

O enfrentamento da crise climática, em âmbito local, passa por adoção de 

medidas de mitigação e adaptação que incrementem a resiliência da cidade de 

Salvador na Bahia e que contribua para redução do aquecimento global. 
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A adoção de estratégias como a mineração de resíduos aterrados é uma 

iniciativa inovadora no Brasil e uma forma de reduzir os passivos ambientais existentes, 

extraindo dos resíduos sólidos aterrados todo o seu potencial de utilização como 

recursos materiais e energéticos. 

A cidade de Salvador possui um dos primeiros aterros sanitários bioenergéticos 

do Brasil e, pode novamente ser pioneira, se investir em estudos e pesquisas quanto 

à estratégia de mineração que possibilitem o aproveitamento do valor dos resíduos 

sólidos aterrados no ASMS nos últimos 20 anos. 

Várias oportunidades com benefícios ambientais e sócios econômicos podem ser 

fomentadas no ASMS, como a geração de novos postos de trabalho, recuperação de 

materiais e sua reinserção na cadeia produtiva possibilitando iniciativas e negócios para 

promoção da economia circular, expansão da vida útil, com procedimentos operacionais 

com maior aderência à hierarquia da gestão de RSU preconizada pela PNRS.

Desta forma, a mineração dos RSU aterrados no ASMS pode melhorar a sua 

eco eficiência, transformando essa unidade de uma tecnologia com aproveitamento 

do biogás para fins de geração de energia elétrica em uma unidade de valorização 

integral dos resíduos sólidos urbanos aterrados. 
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A definição de resiliência urbana adotada pela Prefeitura Municipal de 

Salvador é capacidade das pessoas, comunidades e cidades de se adaptarem e se 

desenvolverem apesar dos choques e estresses a que que possam estar sujeitos. 

Esta definição, também adotada pelo Programa 100 Cidades Resilientes e pela 

Fundação Rockefeller, tem como base o conceito oriundo da teoria socioecológica1. 

Resiliência em próxima afinidade com a economia, a psicologia, a sociologia, o a 

teoria de sistemas. Seu conceito não é estático, mas contextual e intrinsicamente 

relacionado a localidade onde ações estão sendo adotadas.

 Desenvolver um pensamento resiliente exige uma visão ampla e interdisciplinar, 

além da determinação de influir a longo prazo e criar o futuro. Resiliência urbana está 

intimamente relacionada à urbanização do planeta e seus efeitos. Resiliência urbana, 

no meu modesto entendimento, é mais abrangente que resiliência climática porque 

precisa criar instrumentos para dar conta não somente dos efeitos da mudança do 

clima, mas instrumentos e sistemas para o futuro da humanidade de forma justa, 

tolerante, inclusiva e próspera.

 De pronto, podemos revelar os três grupos mais vulneráveis da injustiça 

climática: os negros, os latino-americanos e asiáticos do Sul Global e como 

secularmente prejudicadas: as mulheres! Somente desenvolvendo e administrando 

sistemas socioecológicos capazes de assegurar serviços de ecossistemas para o 

bem-estar da humanidade e para resiliência a longo prazo poderemos inovar para a 

manutenção do planeta e de uma sociedade global igualitária.   

1 Martin-Breen, P  and J. Marty Anderies. (2011). Resilience: A Literature Review
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 A demanda para aumentar e incrementar ações de resiliência é globalizada. 

Essa premissa permeia investimentos e passa a ser parte integrada à ações. 

São caminhos para a resiliência de acordo com o Global Resilience Partnership 

(GRP)2: promover espaços para inovações que possam ser escaladas rapidamente; 

compartilhar conhecimentos e desenvolver capacidades; convergir diversas vozes 

para definir políticas e investimentos; e avançar coletivamente no entendimento de 

como colocar resiliência em prática.  

 Resiliência urbana é uma nova forma de se fazer política pública, de se fazer 

desenvolvimento econômico, de lidar com mudança do clima. Também apresenta novas 

lentes para a educação, para a sociologia e para a área ambiental. Um novo status quo 

precisa ser estabelecido. É preciso inovar adotando design de sistemas, entender que 

tudo é interdependente, conectado seja de forma linear, mas principalmente circular. 

Soluções verdadeiras só serão possíveis se inclusivas e equânimes, justas. A maneira 

mais rápida e eficaz, de nós humanos fazermos isso é através de uma profunda e 

honesta colaboração através de redes. O olhar resiliente é holístico e inclusivo. É para 

todos. É para a Terra.

Adriana Campelo, PhD
Coordenadora da Câmara de Resiliência Urbana do Painel Salvador de Mudança do 
Clima
Diretora de Resilência da SECIS – Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação 
e Resiliência
Co-Chair Global Resilient Cities Network

2 Global Resilience Partnership (2019). Resilience Insights: Lessons from the Global Resilience Part-
nership. GRP: Stockholm 
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é identificar que os parâmetros da economia linear adotada no sistema 
econômico não são aptos a promover o desenvolvimento sustentável, pois não incentivam a 
reutilização dos produtos. Diante disso, propõe-se a análise da economia circular, de forma a se efetivar 
o reaproveitamento de alimentos em condições de consumo, em especial a doação de alimentos 
para entidades de caridade. Propõe-se no presente artigo, após a análise qualitativa e aplicação da 
abordagem do método hipotético dedutivo, a criação de um incentivo fiscal para o IPTU do Município 
de Salvador/Ba, denominado de IPTU Fome Zero nas Escolas, com o intuito de que haja incentivo aos 
empresários do ramo de alimentos a doarem alimentos consumíveis às creches e escolas primárias 
públicas municipais, promovendo-se diminuição dos custos de acondicionamento dos alimentos em 
condição de consumo que seriam considerados como resíduos sólidos, bem como favorecimento do 
desenvolvimento econômico e social das crianças contempladas com a nova merenda.

Palavras-chave: Benefícios fiscais; Desenvolvimento sócio-econômico; Educação primária; 
Reaproveitamento de alimentos aptos para uso; Resíduos Sólidos.

ABSTRACT

The aim of this paper is to identify that the linear economy parameters adopted in the economic system 
are not able to promote sustainable development, as they do not encourage the reuse of products. 
Given this, it is proposed the analysis of the circular economy, in order to effect the reuse of food 
under conditions of consumption, especially the donation of food to charities. It is proposed in this 
article, after the qualitative analysis and application of the hypothetical deductive method approach, the 
creation of a tax incentive for the IPTU of the Municipality of Salvador / Ba, called IPTU Zero Hunger 
in Schools, in order to have incentive to food businessmen to donate consumable food to day care 
centers and municipal public primary schools, promoting the reduction of the costs of packaging food 
for consumption that would be considered as solid waste, as well as favoring the economic and social 
development of children. awarded with the new snack.

Keywords: Tax benefits; Socioeconomic development; Primary education; Reuse of food fit for use; 
Solid waste.
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INTRODUÇÃO

Tratar da promoção de programas para erradicar a fome no Município de 

Salvador/Ba mediante a perspectiva do consumo sustentável traz à tona diversos 

questionamentos relacionados à atuação do ente público voltada ao desenvolvimento 

sustentável, proteção do meio ambiente, promoção da educação e intervenção 

mediante promulgação de lei. É necessário se debruçar sobre assuntos de teor social, 

político e econômico, haja vista que se trata de uma questão estrutural da sociedade. 

Ademais, vincula-se a matérias diversas, como direito ambiental e direito tributário, 

havendo como ponto de interseção a função extrafiscal dos tributos que induz os 

contribuintes a determinada ação, como a redistribuição de alimentos para escolas 

primárias públicas municipais.

Dessa forma, vislumbra-se a importância da temática do artigo por conta da 

possibilidade de os incentivos fiscais induzirem um comportamento que favorece a 

justiça social, a proteção do meio ambiente e a promoção da educação. A relevância 

se apresenta no fato de que há diversos empresários do ramo da comercialização 

de alimentos perecíveis e não perecíveis que podem aproveitar as leis isentivas para 

realizarem um planejamento fiscal e evitarem o desperdício de alimentos próprios para 

consumo. Além disso, a redistribuição de alimentos para as entidades de assistência 

social é considerada uma alternativa para a erradicação da fome infantil.

Para fins de compreensão da temática abordada, tem-se como objetivos: 

analisar primeiramente o panorama da fome no mundo e o desperdício de alimentos 

próprios para o consumo, bem como a limitação dos recursos naturais do planeta; em 

seguida se passa a identificar uma possível solução para aliar preservação do meio 

ambiente e erradicação da fome, através da economia circular. Para tanto, deve o 

ente público intervir na situação mediante a concessão de benefícios fiscais para as 

empresas doadoras de alimentos próprios para consumo. Por fim, apresenta-se uma 

proposta de benefício fiscal no âmbito do IPTU, denominando o programa de IPTU 

Fome Zero nas Escolas, com o fim de incentivar os empresários do ramo de distribuição 

de alimentos na cidade de Salvador/BA a doar alimentos para as escolas primárias e 

creches públicas municipais. Tal incentivo levaria a redução de taxa de lixo cobrada dos 

munícipes, bem como seria apto a melhorar o valor nutritivo e variedade da merenda 

escolar, promovendo um dos pilares do desenvolvimento econômico e social da região.
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MÉTODO

Para a realização e desenvolvimento da pesquisa para elaboração deste 

trabalho adotou-se como método de abordagem o hipotético dedutivo com uma 

pesquisa qualitativa, dedutiva e descritiva, utilizando como elementos de pesquisa 

artigos doutrinários, enxertos de livros e diplomas legais

RESULTADOS E DISCUSSÃO

REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS APTOS PARA CONSUMO E SEUS 

BENEFÍCIOS PARA DIMINUIÇÃO DA QUANTIDADE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Atualmente, tem-se discutido a escassez de reservas ambientais para a 

satisfação de uma das necessidades primordiais dos seres humanos: a alimentação. 

Segundo a Organização das Nações Unidas, cerca de 870 milhões de pessoas passam 

fome no mundo, perante o universo de seis bilhões de pessoas - ou seja, quase 15% 

da população mundial não possui acesso a quantidade de alimentos suficientes para 

a sua sobrevivência (EPA,2013). Os dados mundiais se refletem também no Brasil. 

Cerca de treze milhões de pessoas passam fome no país, conforme os dados das 

pesquisas realizadas pela FAO em 2018 (EPA, 2018).

Mesmo que a tecnologia tenha se desenvolvido para melhorar a produção de 

alimentos nas áreas campestres e rurais, ainda há o limite em relação às reservas 

naturais do planeta Terra. Em razão da agricultura intensiva, 25% do solo do planeta 

está seriamente esgotado e 30% da terra arável tornou-se improdutiva. Ademais, 

observa-se o processo de desertificação (que é natural) de forma acelerada em 

certas regiões dependentes da agricultura (BARILLA, 2016). E se há esgotamento 

dos nutrientes da terra apta para plantio, bem como aceleração da desertificação do 

planeta, emerge a solução do desmatamento florestal e de biomas para a criação de 

terrenos destinados à agricultura.

Ainda se observa o não o reaproveitamento de recursos naturais e uma produção 

ineficiente. Na cadeia de produção e fornecimento de alimentos, as perdas alcançam 

o montante de 35% em âmbito global, ou seja, cerca de 1,3 bilhão de toneladas por 

ano de alimentos são perdidas (GUSTAVSSON, 2011). 
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O desperdício de alimentos é observado em toda a cadeia produtiva, desde a 

fase da pré-colheita até a fase de vendas no setor de varejo e atacadista. Ou seja, 

a tecnologia desenvolvida até o presente momento está voltada para o aumento 

da produção, mas não para a sua otimização e eficiência para o combate da fome 

(MARTÍNEZ, N., Z. MENACHO, 2014).  Já na fase de venda e exposição em grandes 

mercados, segundo Buchner (BUCHNER, B. C et al, 2012), o desperdício de alimentos 

é devido em razão do descarte por conta do longo período em que o alimento 

permaneceu em exposição e não foi alienado, excedendo, como consequência do 

tempo, os padrões legais para alienação, embora suas características demonstram 

que ainda estão aptos para o consumo (BUCHNER, B. C et al, 2012).

O desperdício também reverbera efeitos na poluição do meio ambiente, 

mediante o despejo de resíduos sólidos, emissão de gases e derramamento de 

líquidos (BARILLA, 2016). 

Considerando os resíduos provenientes de empresas e domicílios, identifica-se 

que boa parte é composta por resíduos orgânicos e inorgânicos, que devem ter um 

destino adequado. No entanto, apenas 1,6% dos resíduos orgânicos gerados no país 

são submetidos ao processo de compostagem para reaproveitamento como adubo para 

a agricultura (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E 

RESÍDUOS ESPECIAIS , 2017). O que não foi reaproveitado é encaminhado junto 

a resíduos perigosos e com os que deixaram de ser coletados de maneira seletiva 

para lixões e aterros sanitários. Essa situação gera altos custos para os municípios 

para a realização do descarte dos resíduos, o que poderia ser evitado se houvesse 

a separação e encaminhamento para tratamento específico e identificação do que 

poderia ser consumido (MASSUKADO , 2008, p 2).

Assim, o modelo econômico linear adotado atualmente não favorece a 

sobrevivência do planeta e dos seres humanos. Deve-se pensar na alteração do 

paradigma atual para uma economia que sirva à sociedade e se fundamente no 

fornecimento de alimentos saudáveis, protegendo e preservando o capital humano, 

econômico e ambiental. Surge uma alternativa: modelo de economia circular, para o qual 

tudo que tem origem na natureza, no fim de sua vida útil, deve retornar a ela, causando 

o menor impacto ambiental possível e de forma que aumente a eficiência produtiva 

como um todo. Assim, a economia circular defende a integração do desenvolvimento 

sustentável aos aspectos do desenvolvimento econômico, inspirando-se na 
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permacultura econômica, na reintegração dos produtos provenientes da natureza ao 

meio ambiente de origem, causando o menor impacto ambiental possível (CIAFANI, 

S., POGGIO, 2016). Aplicando-se os conceitos de economia circular ao sistema de 

produção, distribuição, consumo e reaproveitamento de alimentos, haverá redução 

no desperdício de alimentos, reutilização dos alimentos e subprodutos alimentares, 

diminuição do despejo de resíduos sólidos por conta da reciclagem de nutrientes e 

mudanças na dieta para padrões alimentares dos consumidores (JURGILEVICH  et 

al, 2016). 

PROPOSTA: INCENTIVO FISCAL SOBRE O IPTU PARA OS EMPRESÁRIOS 

DOADORES DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS PRIMÁRIAS PÚBLICAS

No âmbito da Constituição Federal de 1988, tem-se prevista a ordem econômica 

com princípios e regras específicas para estimular, impor ou desestimular atuação dos 

agentes econômicos, por meio de atuação normativa e fiscalizatória do ente público 

(BARROSO, 1998, p 32-33). Segundo Ferraz Junior (1978), o ente público edita tais 

normas que fomentam ou inibem o comportamento do sujeito e fiscaliza a atividade 

econômica para a condução da liberdade de iniciativa segundo os valores positivados 

no texto constitucional.  

Segundo Gama (2013, p 252), a edição de normas gerais para o incentivo da 

atividade econômica permite que sejam implementados os valores positivados na 

Constituição Federal de 1988. Esse é o caso da concessão de incentivos fiscais para 

fins de proteção do meio ambiente, reconhecido como direito fundamental nos termos 

do artigo 5º, LXXIII do texto constitucional. A defesa do meio ambiente é considerada 

como um princípio da ordem econômica, nos termos do artigo 170, VI, da Constituição 

Federal, permitindo a atuação normativa do Estado que iniba a sua degradação. Inclusive, 

José Domingues (2007, p 15) apresenta a indisponibilidade do interesse ambiental 

como dever de transmissão do patrimônio natural às gerações futuras, insuscetível de 

apropriação por uso de bens que se configuram de uso comum do povo. 

Nesta senda, perpassa a preocupação com o desperdício de alimentos como 

forma de promover não só a defesa do meio ambiente, mas também a diminuição das 

desigualdades econômicas e sociais entre as regiões do Brasil, mediante o incentivo 

da solidariedade. Um dos exemplos a ser citado como programa de solidariedade para 
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evitar o desperdício e sanar a fome de pessoas carentes é o programa da Prefeitura 

de Salvador em relação a geladeira comunitária em 2015. A ideia era que moradores 

e comerciantes locais pudessem deixar alimentos numa geladeira instalada na rua 

para que passantes pudessem consumir, especialmente os mais carentes. O mesmo 

projeto fora retomado em 2019, mas dessa vez o prazo de duração fora menor: após 

vinte e quatro horas a geladeira fora furtada.

Diante desse panorama, observa-se que é necessária apresentação de uma 

solução voltada para modelagem do comportamento dos que detém poder econômico, 

como é o caso dos empresários, mas que ainda voltada para a realidade capitalista: 

concessão de incentivos fiscais para a redistribuição dos alimentos não alienados com 

possibilidade de consumo ainda para entidades carentes, no caso, para as escolas 

primárias.

 Os comportamentos dos particulares podem ser induzidos mediante a 

utilização da função da extrafiscalidade dos tributos. Ou seja, pode o Estado, não 

somente arrecadar com um tributo, mas também incentivar um comportamento com 

a promoção de concessão de incentivos ou benefícios fiscais. Por outro lado, pode 

inibir um determinado comportamento, alterando a legislação tributária para aumentar 

a alíquota do tributo que incide sobre determinado fato gerador (ATALIBA, 1990, p 

233).   Dessa forma, é a extrafiscalidade a justificativa para a promoção da conduta dos 

empresários no que tange a redistribuição dos alimentos próprios para consumo que 

não foram alienados, promovendo a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável, através dos conceitos da economia circular.

Para que haja um estímulo do comportamento dos contribuintes para o 

reaproveitamento de alimentos, há que se identificar o público alvo a ser alcançado 

para promover a economia circular e aquele que será beneficiado. Tendo em vista que 

os alimentos que são oferecidos ao consumidor estão, na maioria das vezes, dispostos 

em grandes centros de distribuição de alimentos no território municipal, a alternativa 

vinculada a extrafiscalidade para a redistribuição de alimentos não consumidos é 

a concessão de isenção sobre tributos incidentes neste perímetro territorial. Dessa 

forma, os incentivos fiscais atrairiam a participação dos sujeitos que são proprietários 

de estabelecimentos que distribuem e alienam os alimentos para a promoção da 

redistribuição dos alimentos não consumidos, mas aptos para o consumo, para as 

entidades de caridade. 
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Já existe em âmbito estadual a isenção de ICMS nas operações de saída de 

alimentos de entes privados do varejo ou do atacado para a doação às entidades 

beneficentes que estariam registradas como receptoras num banco de alimentos, 

fundamentado tal benefício no programa MESA BRASIL. Mas não há notícia de 

benefício fiscal de mesmo teor ou com mesmo objetivo em âmbito municipal, razão 

pela qual, através da analogia quanto ao benefício do IPTU Verde, propõe-se o IPTU 

Fome Zero na Escola.

O benefício fiscal que se busca propor se caracteriza pela redução da alíquota 

de IPTU ou concessão de desconto no valor devido a título de tal tributo. A isenção 

parcial se daria mediante a análise do centro de abastecimento localizado no território 

da região metropolitana de Salvador/Ba, atrelada ao fato de que realizam redistribuição 

de alimentos que ainda podem ser reutilizados para entidades carentes. No caso 

específico, a concessão do referido benefício só se daria caso os alimentos doados 

fossem direcionados para as escolas primárias, com vistas a garantir a merenda das 

crianças. 

Em relação a estrutura da hipótese de incidência do tributo prevista na Lei 

Municipal 7186/2006, haveria a proposta nos seguintes termos. Em relação ao sujeito a 

ser beneficiado pela isenção, é necessário identificar o proprietário do estabelecimento 

de comércio de alimentos que realize a doação dos alimentos aptos para consumo. Se 

for proprietário do terreno em que se localiza o estabelecimento, haverá a concessão 

da isenção em seu favor no valor do IPTU, mediante diminuição de alíquota. Caso seja 

locatário, o valor da isenção será concedido em favor do doador a título de crédito fiscal 

calculado sobre o IPTU devido pelo locador, sendo contabilizado e registrado o crédito 

e seu beneficiário no âmbito da secretaria da Fazenda do Município de Salvador/BA, 

podendo ser utilizado no prazo de cinco anos a contar da data do fato gerador do 

IPTU. Em relação ao quantum, seria necessário identificar a área do estabelecimento 

do empresário doador dos alimentos e quantificar os alimentos a serem doados às 

escolas primárias na proporção a ser definida pelos critérios de especialistas no 

tema. O benefício seria concedido mensalmente sobre a parcela de IPTU a ser paga 

pelos empresários do exercício, quando proprietários do terreno, ou registrado como 

crédito fiscal, quando fossem locatários, desde que fosse comprovada a doação e a 

destinação dos alimentos. Ademais, somente os estabelecimentos que estivessem no 

território do município de Salvador/Ba seriam beneficiados.
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O referido benefício fiscal proposto tem o intuito de promover a redistribuição de 

alimentos aptos para consumo, tendo como consequência a diminuição dos resíduos 

sólidos provenientes da produção e alienação de alimentos, bem como o favorecimento 

de entidades beneficentes ou escolas públicas primárias. 

O Município de Salvador, então, seria beneficiado com a redução de custos com 

o acondicionamento dos alimentos aptos para consumo que passariam a ser resíduos 

sólidos orgânicos, bem como melhoria da merenda escolar ofertada nas escolas 

primárias. Em relação ao primeiro benefício, tem-se que haveria a redução de valores 

previstos no orçamento público para a promoção de limpeza da cidade, bem como 

a redução da taxa de lixo municipal. Representaria uma diminuição significativa em 

relação aos custos, repercutindo na cobrança da referida taxa em face dos munícipes 

contribuintes. 

Em relação ao segundo benefício, observa-se que a merenda escolar é financiada 

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com verbas federais. Ocorre 

que o valor é relativamente baixo para custear uma alimentação saudável e nutritiva 

para as crianças. A concessão do benefício fiscal aos estabelecimentos de distribuição 

de alimentos incentivaria a melhoria da merenda escolar quanto a variedade de 

alimentos e valor nutricional. 

A repercussão não se daria apenas em âmbito orçamentário e legislação tribu-

tária, mas também em relação ao próprio desenvolvimento das crianças, bem como 

desenvolvimento socioeconômico da região. Sobre esse tema, tem-se os estudos 

dos economistas Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer, ganhadores do 

prêmio Nobel de Economia de 2019, que afirmaram e comprovaram com pesquisas 

quantitativas que o investimento em alimentação, saúde e reforço escolar nas escolas 

primárias e creches permitem o desenvolvimento econômico e social de uma comu-

nidade. 

Em outras palavras, os benefícios fiscais concedidos em razão da redistribuição 

de alimentos para entidades de assistência social cumpririam o papel de alcançar 

os resultados almejados pela intervenção estatal para efetivar tanto o objetivo 

republicano da solidariedade, tanto para promover a defesa do meio ambiente, com a 

diminuição do desperdício de alimentos e de despejo de resíduos sólidos, assim como 

para promover o desenvolvimento econômico e social de uma região com os esforços 

direcionados à educação primária.
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CONCLUSÃO

Diante do que foi apresentado neste texto, identifica-se que a economia linear 

não contribui para a erradicação da fome e promoção do desenvolvimento sustentável, 

havendo necessidade de se adotar os preceitos da economia circular, como é o caso 

do reaproveitamento de alimentos. 

A intenção é buscar diminuir a quantidade de resíduos sólidos rejeitados e 

lançados no meio ambiente, além de promover a melhoria na alimentação de pessoas 

carentes.

Propõe-se a instituição de benefício fiscal para induzir o comportamento dos 

contribuintes para doarem alimentos ainda em condição de consumo. O alvo da 

proposta é o IPTU, instituindo-se o IPTU Fome Zero nas escolas e creches públicas 

municipais, melhorando a qualidade e variedade da merenda escolar, além de se ter 

efeitos de redução da taxa de lixo cobrada em face dos contribuintes com a diminuição 

do serviço de acondicionamento do lixo produzido pelos munícipes. 

O incentivo a melhoria na alimentação levaria também ao desenvolvimento 

econômico e social da comunidade.
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RESUMO

Observando práticas comunitárias no bairro de “Nova Esperança”, próxima ao manancial do Ipitanga, 
em Salvador e no “Jardim Damasceno”, próximo ao manancial da Cantareira, Vila Brasilândia, em São 
Paulo, identifica-se certa resiliência, ainda latente, podendo ser direcionada para soluções coletivas 
de maior alcance. Em comum, localizam-se próximas a um sistema de represas que fornece parte 
significativa da água potável para a metrópole, o que exigiria altas restrições de contato por parte dos 
moradores para evitar o risco de contaminação. Em Nova Esperança, uma forte associação comunitária 
preserva parte do território ocupado para funções de interesse coletivo, enquanto moradores de Vila 
Brasilândia se reúnem no espaço cultural da comunidade, focalizando iniciativas de transição para 
uma vida mais sustentável. São casos de exclusão e impactos socioambientais recorrentes que 
suscitam ações criativas para sobrevivência. A proximidade das casas, dificuldades do território e falta 
de infraestrutura promovem insalubridade, somados ao trauma social inerente a essas populações, 
violando o “direito à cidade”. Observou-se a rede de apoio existente entre as pessoas desses lugares: 
relações de vizinhança, proteção mútua, respeito e solidariedade, junto à uma organização local 
que dialoga com outros agentes. Por um lado, demonstram certa resiliência latente, por outro lado, 
resistência às lacunas do planejamento urbano. O método para análise dessas práticas diferencia 
caminhos de resistência criativa e de resiliência, para reconhecer e fortalecer o lugar dessas práticas 
de transformação urbana. Conclui-se que ações de assistência técnica participativa podem mediar 
planos de desenvolvimento local por cogestão, visando melhorias do ambiente urbano de cidades 
como Salvador.
 
Palavras-chave:  resiliência urbana; resistência criativa; meio ambiente; direito à cidade; assistência 
técnica.
 
ABSTRACT

Observing community practices in the neighborhood of “Nova Esperança”, near the Ipitanga dam, in 
Salvador and in the “Jardim Damasceno”, near the Cantareira dam, Vila Brasilândia, in São Paulo, 
one identifies a still latent resilience that can be directed towards collective solutions of greater reach. 
In common, they are located near a dam system that provides a significant portion of the drinking 
water for their metropolis, which would require high contact restrictions by residents to avoid the risk 
of contamination. In Nova Esperança, a strong community association preserves part of the territory 
occupied for collective interest, while residents of Vila Brasilândia come together in a community cultural 



367

space, focusing on transition initiatives for a more sustainable life. These are cases of exclusion and 
recurring social and environmental impacts that triggered creative actions to survival. The proximity of 
the houses, difficulties of the territory and lack of infrastructure promote unhealthiness, added to the 
social trauma inherent to these populations, violating the “right to the city”. There is a support network 
that exists between people in these places: neighborhood relations, mutual protection, respect and 
solidarity, with a local organization that dialogues with other agents. On one hand, they show some 
resilience, on the other hand, resistance to urban planning gaps. The method to analyze these practices 
differentiate paths of creative resistance and resilience, in order to recognize and enhance the place 
of these practices on urban transformation. It concludes that participative technical assistance could 
mediate local development plans of co-management, improving the urban environmental of cities such 
as Salvador.
 
Keywords:  urban resilience; creative resistance; environment; right to the city; technical assistance.

INTRODUÇÃO

Este trabalho foi desenvolvido durante pesquisa de doutorado1, junto à 

participação na implantação da Residência AU+E/UFBA2, e parcialmente apresentado 

na Conferência Brazil: Land of the Future?, na Universidade de Aarhus, Dinamarca, 

em março de 2015, sob o tema “Futuridade no cotidiano, arte e política no Brasil 

contemporâneo: espaço urbano e motivos para otimismo”.

Naquele momento, pôde-se indicar as primeiras reflexões da pesquisa, com base 

na observação de duas comunidades urbanas no Brasil, sob o olhar da Arquitetura-

Urbanismo, que busca compreender o lugar das práticas comunitárias e fortalecer 

ações de transformação urbana que convergem questões sociais e ambientais. O 

método de análise envolveu pesquisa-ação, trabalho de campo, oficinas, diálogos 

e questionários, durante período enriquecedor de troca de conhecimentos com os 

moradores dessas duas localidades – “Nova Esperança” do Ipitanga, em Salvador e 

“Vila Brasilândia”, em São Paulo –.

A abordagem adotada considerou o tipo de iniciativa em relação à coordenação 

vertical: “de baixo para cima” ou bottom-up3, onde as ações, individuais e/ou coletivas, 

originam da sociedade civil e “de cima para baixo” ou top-down, a partir de ações 

1 Tese defendida pela autora “O Lugar das Práticas Comunitárias Emergentes: caminhos de coexis-
tência socioecológica em projetos urbanos” (ROCHA, 2017).

2 A Residência em Arquitetura, Urbanismo e Engenharia é um curso de pós-graduação lato sensu em 
Assistência Técnica, Habitação e Direito à Cidade (GORDILHO-SOUZA, 2011), atualmente, na 4ª 
edição. <http://www.residencia-aue.ufba.br> 

3 Nesse contexto, o termo “de baixo para cima” (bottom-up) indica as iniciativas da sociedade civil e o 
termo «de cima para baixo” (top-down)   indica iniciativas dos órgãos públicos.
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da gestão pública. A primeira se desenvolve por meio de redes de apoio e relações 

de vizinhança que geram proteção mútua, respeito e solidariedade, fortalecidas pela 

organização local que dialoga com outros agentes. Visam suprir as necessidades 

sociais, econômicas e ambientais locais. A segunda ocorre por meio de intervenções 

por projetos urbanos desenvolvidos pelo governo.

Durante a conferência, o desafio era refletir sobre “futuridade”, o que estimulou 

tratar de resiliência e resistência. Por um lado, foi considerado o fenômeno do contínuo 

empobrecimento de determinadas nações e suas consequências nas populações. 

Por outro lado, esses mesmos estudos subsidiaram focar na capacidade inerente às 

pessoas de compartilhar soluções coletivas, mesmo visando a sobrevivência.

Nos casos observados, as principais motivações foram a moradia digna e a 

preservação das águas e áreas verdes, no meio ambiente urbano.

Verificou-se que a viabilidade de soluções coletivas mais eficazes, do ponto 

de vista da transformação urbana, ocorreu com a troca de conhecimentos, mesmo 

que restrito entre técnicos e comunidade, por meio de metodologias integrativas, 

diagnóstico técnico-participativo, que promoveram projetos mais participativos, no 

lugar dos tradicionais projetos de intervenção de caráter tecnicista em abordagens top-

down. Neste sentido, também se verificou uma relação de pertencimento da comunidade 

ao lugar, fator que estimula a superação das adversidades com criatividade e 

corresponsabilidade por um propósito.

RESILIÊNCIA E RESISTÊNCIA

O conceito de resiliência origina-se do campo da Física, como uma propriedade 

de um corpo para recuperar a sua forma original, depois de sofrer choque ou 

deformação. Quanto mais resiliente é um corpo físico, tem menor deformação. Não 

necessariamente este retorna ao seu estado original, adaptando-se a um novo estado 

físico, sem entrar em colapso. Já no campo da Biologia, a resiliência é uma qualidade 

intrínseca a todo ser vivo, que sobrevive superando a adversidade, adaptando-

se como uma característica natural da sobrevivência da espécie.

Pesquisas no campo da Psicologia demonstram que o termo pode ser estendido 

para o ambiente construído, abordando a ação individual no coletivo. Pensando 

no âmbito da pessoa, mesmo no sentido ampliado para o coletivo, a resiliência é 
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expressa como uma combinação de fatores das condições humanas para enfrentar 

e superar problemas e adversidades, como os fatores: gestão das emoções, controle 

de impulsos, otimismo, sentimentos em relação ao ambiente, empatia, eficácia, 

entre outros, um meio de expressar um comportamento amadurecido, na medida da 

observação por outros.

As ciências exatas também evidenciam resiliência urbana como a capacidade 

de superar impactos naturais em eventos extremos, como inundações, terremotos, 

etc., além de outros impactos causados por intervenções humanas, como barragens 

para abastecimento de água, fornecimento de energia, mineração etc. (CSIRO, 2007; 

WALKER et al., 2004).

Com base nesses conceitos, é possível construir uma compreensão de “resiliência 

comunitária” como a capacidade de superação e fortalecimento inerente ao grupo 

social a partir de ações individuais e coletivas para superação de impactos sociais e 

ambientais recorrentes. Nesse entendimento, comunidades consolidadas em áreas 

urbanas empobrecidas e de infraestrutura urbana precária demonstram relação com 

este conceito de resiliência, mas como “resistência criativa”, buscando garantir direitos 

e suas necessidades de sobrevivência. 

OBSERVANDO “NOVA ESPERANÇA” EM SALVADOR

A comunidade “Nova Esperança’, tem sua motivação explícita no próprio 

nome. Com uma população superior a seis mil habitantes, é uma localidade que 

recentemente se tornou urbana. Localiza-se numa área considerada rural até 2008, 

quando o novo Plano Diretor de Salvador foi aprovado, tornando-a zona urbana. Está 

localizado em uma área de preservação ambiental, APA Joanes-Ipitanga que, naquele 

momento, contribuía com 40% do abastecimento de água da população de seis 

municípios da região metropolitana de Salvador (Figura 2).

A comunidade que ocupou a área na década de 1970, migrou de áreas rurais do 

Estado da Bahia. A ocupação ocorreu após a construção do complexo de barragens 

Joanes-Ipitanga, entre 1931 e 1970. Como atrativos econômicos, de emprego e renda, 

foi instalado o CEASA (Centro de Abastecimento), em 1973, e a fábrica de asfalto do 

CEPEL, em 1981, que proporcionou a expansão da pavimentação das rodovias 

próximas (BA-526).
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Figura 1. Ipitanga III, barragem próxima à “Nova Esperança”. 

Fonte: Créditos da fotografia – a autora.

Este ambiente urbano, em particular, sofreu impactos consideráveis, sendo muito 

perto Polo Petroquímico de Camaçari, um complexo de indústrias petroquímicas dentre 

outras como a fábrica da Coca-Cola e pequenas unidades industriais dispersas na 

área, por muito tempo sem controle ambiental adequado.

Na área da comunidade, no ano de 2004, o governo do Estado, pela Companhia de 

Desenvolvimento Urbano (CONDER) iniciou a implantação de um projeto de saneamento 

sem ter finalizado as estações de tratamento, o que, até aquele momento da pesquisa, 

contribuía para poluir a área, pois drenava o esgoto das habitações para a represa.

Em 2008, quando o Plano Municipal de Habitação foi aprovado, a área foi con-

siderada uma das 117 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Este instrumento, 

baseado no Estatuto da Cidade, vem proporcionar atenção às comunidades vulne-

ráveis, sujeitas à   remoção, possibilitando a definição de planos de urbanização para 

aprimoramento e regularização fundiária. Esse instrumento jurídico possibilita criar 

alguns regulamentos específicos que considerem a realidade local dentro de seu con-

texto socioambiental.

Nesse contexto, um grupo de discentes residentes da Residência AU+E/UFBA 

(2013-2014) desenvolveu projetos de assistência técnica para esta área. Após um 

período de estudos teóricos, o grupo se dedicou a trabalhar com a comunidade por 

oito meses, encerrando-se com vários projetos correlacionados, como a regularização 

fundiária, a construção de áreas de lazer, a melhoria do centro comunitário e entorno, 

proporcionando uma visão conjunta e ampliada do social ao ambiental. Antes a 

comunidade vivia “de costas” para a represa, e passou a considerá-la como seu 

objetivo. O projeto participativo fundamentou-se na educação ambiental para fortalecer 

a resiliência comunitária que era latente em suas ações.
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Figura 2. Roda de Diálogo em “Nova Esperança”.  

Fonte: Créditos da fotografia – a autora.

O diagnóstico técnico-participativo identificou a área como periférica e margina-
lizada, com lacunas no campo do saneamento básico e do transporte, assim como, da 
educação e lazer. No entanto, foram relatadas conquistas obtidas durante o processo 
de consolidação da área, refletindo a superação de adversidades e impactos externos, 
de forma criativa, por parte da associação comunitária, a exemplo da previsão, desde 
1970, de um plano de ocupação da área que preservava áreas de interesse comum, 
para futura construção de escola, serviço social, centro de saúde e centro comunitário. 

Desde então, todos esses equipamentos foram gradualmente construídos pelo 
esforço coletivo, por mutirão e/ou apoio de instituições externas, com recursos do 
governo e da Igreja local. Em relação à posse da terra, houveram negociações com os 
supostos proprietários e as habitações tornaram-se parcialmente regularizadas. Diante 
dessas dificuldades, o processo social para a conquista da moradia urbana apresenta-
se como uma espécie de resiliência, senão resistência.

Nesta comunidade, a associação é a maior representação nos últimos trinta 
anos, sendo responsável pela maioria dos ganhos sociais no bairro, o que centraliza 
eventos e programas sociais, além de exercer uma função reguladora para os 
remanescentes de terras, buscando gerir a ocupação do solo na comunidade e manter 
a reserva para uso coletivo.

Com o tempo, outros grupos foram organizados por necessidades específicas, 
tais como grupos de mães, costureiras, produtores de mel de abelha, futebol, capoeira, 
artesanato, dança e música. Esses grupos, aparentemente distribuídos no território, 
formam uma rede de apoio, nem sempre percebido. Durante uma das oficinas, por 
exemplo, foi construído um diagrama que reuniu a maioria dos agentes locais atuantes 
e suas conexões, possibilitando compreender a existência de uma importante rede de 
colaboração (Figura 3).
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Figura 3. Diagrama-resumo da rede de colaboração da comunidade “Nova Esperança”.

Fonte: Equipe Residência AU+E/UFBA, 2014.

Naquele momento, foi reconhecido o papel da associação para a comunidade, in-

dependente da maneira como gerencia seu poder, “sobre” ou “com” o coletivo. Essa rede 

não era vista claramente antes, nem o potencial inerente a essas relações. Até então, 

os grupos se colocavam como práticas ou iniciativas isoladas e dependentes da asso-

ciação. Entretanto, o diagrama revelou uma rede de apoio proativa, capaz de alcançar 

condições de resiliência comunitária, para além das ações de resistência.

O argumento em construção neste texto considera o poder inerente e que 

deve ser reconhecido em cada indivíduo em seus grupos que, ao ser assumido, 

pode fornecer maneiras criativas de lidar com problemas coletivos. Como exemplo, 

o grupo das mães tinha uma mãe que cuidava das crianças enquanto outras mães 

precisavam trabalhar durante o dia no CEASA. Estas traziam alimentos para fazer a 

sopa para as crianças à noite, ajudando a primeira mãe, reciprocamente. Esse tipo 

de troca é muito comum nessa comunidade, o que possibilita relações de interesse 

mútuo, próximas ao que se pretende como resiliência comunitária.

Esta comunidade recebeu apoio da assistência técnica gratuita realizada por 

discentes do curso de especialização “Residência AU+E/UFBA”, que se concentrou numa 

abordagem metodológica de valoração do potencial dos indivíduos para a organização 

e ação coletiva, dando suporte para superar adversidades com criatividade e consolidar 
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resiliência comunitária. Esta abordagem bottom-up inspira projetos engajados com 

as questões urbanas locais, conectando-as com o “direito à cidade”, a exemplo do 

projeto de Requalificação do centro Comunitário, concebido com base na conexão 

de áreas  coletivas  e o meio ambiente4; o projeto do Mirante Recreativo e Educativo 

para a represa, para proporcionar acesso consciente da comunidade à represa, visando 

assumir o cuidado com o meio ambiente; e um outro projeto focado em esportes, lazer e 

Educação Ambiental  por meio da melhoria de áreas coletivas5 (Figura 4) .

Este caso em “Nova Esperança” foi um exemplo de esforço institucional de 

uma universidade pública que adota uma abordagem de formação profissional para 

superar impactos sociais e ambientais na cidade, fornecendo elementos suficientes 

para promover assistência técnica por meio de projetos participativos.

Os impactos sociais e ambientais foram os principais elementos que motivaram 

as respostas da comunidade, que estão passando de sua resistência original para um 

tipo de resiliência, revelando sua maneira de superar as adversidades com criatividade. 

Figura 4. Trabalho final apresentado na Residência AU+E/UFBA.

Fonte: Rafaela Alonso e Vagner Damasceno, 2014. Créditos da fotografia - a autora.

4 Projetado por Ana Cláudia Balani, sob tutoria da autora deste artigo.
5 Projetos de Rafaela Alonso e Vagner Damasceno, sob tutoria da Profa. Naia Alban.
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OBSERVANDO “VILA BRASILÂNDIA” EM SÃO PAULO

Vila Brasilândia é considerado um dos maiores complexos de favelas do Brasil, 
localizada no extremo norte de São Paulo. Sua semelhança com “Nova Esperança” 
está na proximidade com um complexo de represas – o Sistema de Abastecimento 
de Água da Cantareira - que fornece cerca de 55% de sua capacidade para a Região 
Metropolitana de São Paulo, nas margens de uma reserva florestal. Fundada em 1970 
agrega, aproximadamente, 17.000 habitantes (IBGE, 2010).

O bairro originou de um loteamento ilegal nos anos 70, na encosta da Ser-
ra da Cantareira, sem planejamento de ruas, abertas ao longo da vegetação nativa 
e habitações precárias construídas em solos instáveis nas margens dos córregos, su-
jeitas à deslizamentos de terra. Mesmo com a regularização dos assentamentos, rea-
lizada no final dos anos 70 com o projeto Pró-Periferia, pela Empresa Municipal de Ur-
banização (EMURB- SP), a vizinhança não recebeu apoio necessário exigido por um 
complexo ambiente físico-geográfico.

Durante a pesquisa, em 2014, foi possível participar de reuniões no Centro 
Cultural6 “Jardim Damasceno”, um dos bairros de Vila Brasilândia, onde a comunidade 
e lideranças se reuniam motivadas por questões emergenciais. Como pauta, a falta de 
água e as dificuldades dos moradores em gerenciar esse problema, era claramente 
relacionada com o desmatamento das margens das barragens, a inconsciência das 
autoridades e da população.

Na sequência, um ancião local foi lembrado como iniciador do “Movimento 
Ousadia Popular” que, desde o ano 2000, buscava conscientizar os moradores e a 
população sobre as questões ambientais. O movimento era como um prelúdio de uma 
revolução urbana, tendo como ação prioritária a conservação da água, das nascentes 
e córregos. O grupo demonstrava respeito e coerência por este trabalho. 

Importante lembrar que, em 2011, ocorreu a primeira iniciativa do Movimento 
Transition Towns7 em contexto de favela, em Vila Brasilândia (Figura 5), proporcionan-
do acesso à rede de apoio internacional em processos de transição para resiliência 
comunitária e urbana. O modelo de transição proposto pelo movimento é adaptá-
vel, ao identificar os grupos sociais e ambientais existentes, com o objetivo de reu-
nir tecnologias capazes de reduzir a dependência do combustível fóssil, fortalecer a 
economia local e antecipar problemas causados pelas mudanças climáticas.

6 <http://www.associacaojardimdamasceno.com.br>
7 <www.transitionnetwork.org>
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Sob estas bases, a reunião centrou-se em possíveis ações a serem realizadas 
individualmente e somar às soluções coletivas: organizar um plano de captação de 
água de chuva e propor uma agenda cultural com jovens e crianças, como os saraus 
musicais. Demonstraram um objetivo claro de aprimorar seus próprios meios de 
resolver problemas, visando também estreitar laços com agentes capazes de ampliar 
resultados. Cientes da importância de um centro cultural para a vida comunitária, 
da parceria com as escolas locais, da promoção dos agentes de saúde e ambiente, 
órgãos públicos nas áreas de Educação, Saúde e Infraestrutura urbana, formavam 
uma rede de apoio crescente. 

Em entrevista com um agente de promoção ambiental, notou-se conhecimento 
sobre uma abordagem de sistemas regenerativos, que guiava a educação ambiental 
junto aos agentes de saúde, ao estimular pequenas ações conscientes que contribuíam 
para uma preservação do ambiente ampla e integrada. 

Ressalta-se que, no caso da Vila Brasilândia, pela alta precariedade urbana, 
pôde-se observar uma abordagem focada nas necessidades econômicas básicas, na 
cultura como meio de conectar pessoas e nas questões ambientais tratadas como uma 
necessidade coletiva. Este caso foi um exemplo de resiliência comunitária com uma 
abordagem “de baixo para cima”, apoiada por uma organização sem fins lucrativos, 
que a conectou com o Movimento, reunindo esforços institucionais.

Figura 5. Primeira iniciativa de transição em favela. Vila Brasilândia, São Paulo.

Fonte: <transitionbrasil.ning.com>.  Acesso 18/06/2013
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Figura 6. Córrego do Canivete, 2014. 

Fonte: Créditos da fotografia - a autora.

Esforços locais associados ao apoio internacional, junto às ações “de cima 

para baixo” do governo, culminaram em um projeto participativo – Parque Linear do 

Canivete (Figuras 7, 8 e 9) – com plano executivo em etapas de implantação a longo 

prazo. O parque se tornou realidade após 10 anos, com a remoção das ocupações das 

margens do córrego, transferindo famílias para conjuntos habitacionais nas 

proximidades e áreas afastadas, nem sempre garantindo o direito à cidade. 

Figuras 7, 8 e 9. Parque Linear do Canivete.

Fonte: Disponível em <http://parqueslineares.blogspot.com.br> Acesso em 18/06/2013.
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Outra intervenção governamental, o Centro Urbano Educacional – CEU Paz 

(Figura 10), equipamento que concentra escolas primárias e secundárias, apoia 

crianças e jovens. Entretanto, as lideranças locais consideram os benefícios dos 

serviços para a comunidade, mas também tornam o controle do governo mais eficaz.

Figura 10. CEU Paz, São Paulo-SP.

  

Fonte: Google Earth, 2008. Acesso 18/06/2013.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa verificou distintas abordagens sobre as ações coletivas. Em 

“Vila Brasilândia”, ações comunitárias e da gestão pública dialogaram, mesmo que 

precariamente. Entretanto, o nível de conscientização da população teve papel 

decisivo no grau de participação e inclusão social nas intervenções socioambientais 

propostas.

Em Salvador, “Nova Esperança” destaca-se a assistência técnica participativa 

de arquitetos-urbanistas que reconheceram recursos existentes nas pessoas e no 

lugar, resultando em propostas de qualificação do entorno da represa, beneficiando 

toda a população.

Ambos foram estimulados por necessidades primárias, sob organização 

local própria. As redes de colaboração construídas apresentaram certa resiliência, 

recuperando a autoestima e ampliando a capacidade coletiva de superar desafios. 

Demonstraram caminhos que reconhecem a coexistência de impactos sociais e 

ambientais, indicando possibilidades para um desenvolvimento local por cogestão, 

combinando abordagens bottom-up e top-down para transformações urbanas.
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RESUMO

Não obstante o termo «resiliência» ser bastante utilizado em várias áreas do conhecimento, somente 
recentemente ele foi incorporado ao vocabulário das ações necessárias ao enfrentamento das 
mudanças climáticas. Desta forma, o objetivo deste trabalho é identificar como a resiliência climática 
urbana vem sendo investigada em trabalhos científicos do Brasil e do exterior, a fim de poder colaborar 
com a construção de uma agenda de pesquisa para a cidade de Salvador. Para tanto, foi utilizada uma 
revisão sistemática da literatura, em bases de dados nacionais e internacionais. Além de verificar-se 
que as pesquisas realizadas no Brasil sobre as temáticas abordadas ainda são escassas, concluiu-se 
que as investigações voltadas para Salvador devem incorporar o aspecto da vulnerabilidade e realiza-
las de maneira alinhada ao planejamento urbano. Somente assim será possível construir propostas de 
resiliência para Salvador que estejam alinhadas com as visões mais modernas até agora existentes.

Palavras-chave: Resiliência Climática Urbana; Revisão Bibliográfica; Salvador.

ABSTRACT

Although the term “resilience” is widely used in many areas of knowledge, it has only recently been 
incorporated into the vocabulary of actions needed to address climate change. Thus, the objective 
of this document is to identify how urban climate resilience has been investigated in scientific works 
in Brazil and abroad, in order to collaborate with the construction of a research agenda for the city of 
Salvador. For this, a systematic review literature was used in national and international databases. More 
then the verification that the researches carried out in Brazil on the thematic approached are still scarce 
it was concluded that the investigations about Salvador must to incorporate the vulnerability aspects 
and to be aligned with urban plan subject. This is the only way that enables the building of resilience 
proposals for Salvador that are aligned with the most modern visions so far. 

Keywords: “urban climate resilience”; “literature review”; “Salvador”
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INTRODUÇÃO 

De acordo com a Estratégia Internacional das Nações Unidas para a Redução 

de Desastres, mais conhecida por sua sigla em inglês UNISDR, “a resiliência 

pode ser entendida como a capacidade de um sistema, comunidade ou sociedade 

expostos a riscos, de resistir, absorver, acomodar-se e recuperar-se dos efeitos de 

um desastre, de forma oportuna e eficiente, através da preservação e restauração 

de suas estruturas essenciais e funções básicas”. (UNISDR, 2009, p. 24). Ocorre 

que estes desastres vêm se amplificando no mundo inteiro, por conta das mudanças 

climáticas. 

As mudanças climáticas são associadas ao aquecimento global, sendo 

consideradas uma conseqüência do aumento da concentração de gases de efeito estufa 

na atmosfera, e também em mudanças do uso da terra, a exemplo do desmatamento. 

(MARENGO, 2006). Entre seus reflexos estão a elevação do nível do mar, a ocorrência 

de eventos catastróficos como o aumento de inundações, terremotos e tufões, entre 

outros, podendo levar à extinção espécies de animais. 

Mais precisamente no que diz respeito aos riscos e desastres provocados pelas 

mudanças climáticas, surge o conceito de resiliência climática urbana, compreendida 

como a capacidade de uma cidade lidar com suas vulnerabilidades, de resistir aos 

desastres naturais e se adaptar às mudanças climáticas de forma eficiente, promovendo 

o bem estar humano (PAINEL BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS - PBMC, 

2016). Entende-se que a construção desta capacidade depende fortemente de 

planejamento urbano, ou seja, estratégias estruturadas que possam contribuir com a 

melhoria da qualidade de vida da população das cidades através do desenvolvimento 

sustentável. 

Para Madeiros, Grigio e Pessoa (2018), a ausência de planejamento urbano 

pode constituir-se em um dos fatores que levam as cidades e suas populações a 

estarem mais vulneráveis. Consequentemente, passam a estar mais expostas aos 

riscos múltiplos decorrentes de processos desordenados de ocupação territorial. 

Esta vulnerabilidade aumenta significativamente com a ocorrência das mudanças 

climáticas. 

Tendo em vista os problemas sociais, econômicos, ambientais, políticos e 

de mobilidade urbana já existentes na cidade de Salvador, é necessário pensar em 
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soluções inovadoras e sistemáticas que possam diminuir as fragilidades existentes, 

em todas as dimensões. Esta preocupação deve ser especialmente voltada para 

as áreas de risco, como encostas de altas declividades, onde predominam pouca 

infraestrutura, muitos domicílios em más condições e autoconstruídos e limitados 

acesso à equipamentos e serviços. São as localidades mais afetadas em casos de 

alagamentos, enchentes, deslizamentos de terra e outros desastres ambientais. 

Logo é possível afirmar que as questões ambientais estão, umbilicalmente, ligadas 

à questões sociais. Essas áreas foram definidas por Carvalho e Pereira (2008) como 

“cidade precária”.

Desta forma, deve-se estimular a implementação de estratégias de resiliência, 

considerando-se os cenários de mudanças climática a serem enfrentados, tendo em 

conta também que tais consequências não ficam isoladas e restritas a determinadas 

territórios, já que “as cidades e áreas urbanas também podem ser vulneráveis aos 

impactos das mudanças climáticas por ameaças e perigos que ocorrem fora de suas 

fronteiras administrativas, seja em regiões vizinhas ou ao redor do globo.” (NAÇÕES 

UNIDAS, 2015, p. 6)

Sendo assim, o objetivo do presente artigo é compreender o que vem sendo 

pesquisado no Brasil e no mundo sobre resiliência climática urbana. Justifica-se sua 

relevância diante da necessidade de auxiliar Salvador a definir quais são os principais 

tópicos precisam ser incluídos nas pesquisas a serem realizadas por pesquisadores 

integrantes do Painel Salvador de Mudança do Clima, ou ainda por outros pesquisadores 

desta área temática, para a construção de novos conhecimentos, que podem auxiliar 

a cidade de Salvador a ser mais resiliente. 

MÉTODO 

A metodologia de pesquisa utilizada baseou-se em uma revisão de literatura 

através da busca de artigos em algumas das principais bases de dados de artigos 

científicos utilizadas no âmbito acadêmico, com palavras-chave relacionadas à 

resiliência urbana e áreas correlatas. Estas palavras-chave foram escolhidas por meio 

da leitura dos cinco artigos mais recentes encontrados nestas bases de dados, em 

pesquisa realizada em agosto de 2019.
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O tipo de pesquisa é quali-quantitativo, em que possui a característica mista de 

métodos quantitativos e qualitativos na pesquisa, envolvendo um conjunto de dados 

numéricos e a interpretação e análise dos resultados. 

Para a coleta de dados foram elegidas as bases Scopus e Web of Science (WoS), 

que reúnem periódicos revisados por pares, ou seja, de grande validade científica. 

Adicionalmente, foi buscado Google Scholar, sistema de buscas geral. Portanto, os 

seus resultados de busca podem ser de fontes desatualizadas ou sem precisão que 

podem, ou  não, ser de livre acesso. 

Foram utilizadas as palavras-chave “Cidade Resiliente” ou “Cidades 

Resilientes” ou “Resiliência Urbana”, incluindo “Planejamento Urbano” e “Mudanças 

Climáticas” como o escopo global da pesquisa, relacionando-as com as palavras-

chave “Soluções baseadas na natureza ou Soluções naturais”, “Adaptação baseada 

em ecossistemas” e “Arquitetura Verde e Azul”, conceitos atuais que estão sendo 

utilizados em pesquisas relacionadas com os impactos das mudanças climáticas e o 

desenvolvimento sustentável. 

As Soluções baseadas na Natureza (SbN) são “projetos que promovem 

intervenções humanas inspiradas em ecossistemas saudáveis para enfrentar desafios 

urgentes”, por exemplo, o avanço do nível do mar, a escassez hídrica, as enchentes, o 

desaparecimento da biodiversidade em terra, mar etc. (REVISTA PÁGINA 22, 2017). Já 

as Adaptações baseadas em Ecossistemas (AbE) são o uso dos serviços ecossistêmicos 

e da biodiversidade como parte de uma estratégia de adaptação mais ampla para auxiliar 

as pessoas e as comunidades a lidarem com os efeitos negativos da mudança climática 

em nível local, nacional, regional e global. (REVISTA PÁGINA 22, 2017)

De acordo com Ghofrani, Sposito, and Faggian (2017), a Infraestrutura Azul-

Verde (BGI) é uma rede interconectada de componentes da paisagem natural e 

projetada, incluindo corpos d’água e espaços verdes e abertos, que fornecem várias 

funções, tais como: armazenamento de água para irrigação e uso industrial, controle 

de inundações, áreas úmidas para habitat de vida selvagem ou purificação de água, 

e muitas outras. 

Os dados encontrados foram agrupados em tabelas no Microsoft Word, para 

que pudessem ser organizados e analisados. Ademais, foram elaborados gráficos no 

Microsoft Excel para comparação dos resultados obtidos nas plataformas de busca 

utilizadas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para a análise dos resultados, verificou-se a inter-relação entre as palavras-

chave pesquisadas nos idiomas português e inglês para quantificar os artigos existentes 

sobre as temáticas abordadas. Um panorama geral desta comparação pode ser visto 

na Tabela 1. 

Tabela 1. Informações sobre busca no Google Acadêmico (Scholar Google). 

Palavras em 
português:

Cidade Resiliente OU Cidades 
Resilientes OU Resiliência Urbana

Palavras em 
Inglês:

Resilient City OR Resilient 
Cities OR Urban Resilience

+ 
Planejamento 
Urbano 
+ Mudanças 
Climáticas

+ 
Mudanças 
Climáticas

-

+ 
Urban 
Planning 
+ 
Climate 
Change

+ 
Climate 
Change

-

- 43 51 58 - 8850 15600 17000

+ 
Vulnerabilidade 0 0 0 + 

Vulnerability 5270 9470 11600

+  
Soluções naturais 1 1 1

+  
Nature-based 
solutions 
OR natural 
solutions

488 644 700

+ 
Adaptação 
baseada em 
ecossistemas

2 2 2
+ Ecosystem-
based 
adaptation

316 439 442

Arquitetura Verde 
e Azul 0 0 0

+ 
Green 
and Blue 
Infrastructure

210 260 270

Arquitetura Verde 1 1 1
+ 
Green 
Infrastructure

2490 3310 3770

Fonte: Elaborada pelos autores 

Na busca geral referente às palavras-chave em português “Resiliência urbana” 

ou “Cidade resiliente” ou “Cidades resilientes”, ou seja, o escopo global da pesquisa, 

verificou-se que, no Google Acadêmico, existem 58 artigos abordando essa temática. 

No entanto, quando adicionadas as palavras “Mudanças climáticas” e “Planejamento 

urbano”, os resultados decrescem razoavelmente, sendo encontrados 51 e 43 artigos, 

respectivamente. Nesse caso, 87% dos artigos em português do Google Acadêmico 
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sobre resiliência incorporam a temática das mudanças climáticas. Esse número cai 

para 74% ao incorporar também planejamento urbano.

Interessante observar, ainda, que em todas as pesquisas encontradas nesta 

base que já incorporam Soluções Baseada na Natureza, Adaptação Baseada em 

Ecossistemas e Arquitetura Verde, não foram encontradas pesquisas associadas à 

vulnerabilidade. Trabalhos que envolvessem Arquitetura Verde e Azul simultaneamente 

também não foram identificados. 

Ao analisar os artigos na língua inglesa, observou-se que 91,7% dos artigos 

sobre Resiliência Urbana incorporam a temática das Mudanças Climáticas. Entretanto, 

apenas 52% deles consideram questões de Planejamento Urbano.

Nas pesquisas em inglês realizadas nas bases de dados Scopus e Web of 

Science, verificou-se que o tema vulnerabilidade decresce consideravelmente quando 

incorpora-se o escopo global, conforme visto nas Tabelas 2 e 3. Diferentemente das 

pesquisas em português, as realizadas na língua inglesa efetivamente incorporam 

aspectos de vulnerabilidade. 

Importante notar que não obstante ambas as plataformas incorporem alguns 

periódicos brasileiros,  não foram encontrados artigos publicados em português.  

Tabela 2. Informações sobre busca no Scopus.

Palavras em inglês:

(Resilient City OR 
Resilient Cities OR 
Urban Resilience) 

+ Urban Planning + 
Climate Change

(Resilient City OR 
Resilient Cities OR 
Urban Resilience) + 

Climate Change

(Resilient City 
OR Resilient 

Cities OR Urban 
Resilience)

- 58 180 595

• Vulnerability 13 42 120

• Nature-based solutions 
OR natural solutions 

2 6 10

• Ecosystem-based adaptation 0 0 1

• Green and Blue Infrastructure 1 1 1

• Green Infrastructure 6 14 36

Fonte: Elaborada pelos autores 
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De acordo com os resultados, notou-se que 30,2% dos artigos no Scopus 

abordam as temáticas Mudanças Climáticas e Resiliência Urbana. Quando incorporada 

a palavra-chave Planejamento Urbano, foram constatados apenas 9,7% dos artigos 

pesquisados. 

Tabela 3. Informações sobre busca na Web of Science. 

Palavras em inglês:

(Resilient City OR Resilient 
Cities OR Urban Resilience) 
+ Urban Planning + Climate 

Change

(Resilient City OR 
Resilient Cities OR 
Urban Resilience) + 

Climate Change

(Resilient City OR 
Resilient Cities OR 
Urban Resilience)

- 41 211 564

vulnerability 9 67 143

Nature-based solutions 
OR natural solutions 

2 9 9

Ecosystem-based 
adaptation

1 3 3

Green and Blue 
Infrastructure 

1 1 1

Green Infrastructure 5 21 43

Fonte: Elaborada pelos autores 

Como pode ser observado, as pesquisas sobre Adaptações Baseadas no 

Ecossistemas ainda precisam de muito desenvolvimento, tendo sido encontrada em 

apenas um artigo no Scopus com o escopo global da pesquisa. Observou-se ainda 

que há raras pesquisas que incluem Arquitetura Azul e Verde, visto que somente foi 

identificado um artigo no Scopus e um artigo no WoS. 

Adicionalmente, mesmo no Google Acadêmico, onde foi encontrado um número 

extremamente expressivo de artigos em inglês (5.270) que tratavam do escopo global 

da pesquisa, não foi identificado nenhum em português que inclua, ao mesmo tempo, 

os temas Vulnerabilidade, Resiliência Urbana, Mudanças Climáticas e Planejamento 

Urbano. 

Quando incluída a palavra-chave Vulnerabilidade, apenas 6,2% dos artigos 

do WoS que trabalham na temática de Resiliência Urbana ou Cidades Resilientes 

incorporam as questões de Planejamento Urbano e Mudanças Climáticas. O mesmo 

ocorre no Scopus, quando este número representa 10,8%. 
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No Gráfico 1, é possível verificar uma comparação entre as pesquisas 

disponibilizadas no Scopus e no WoS. 

Gráfico 1. Comparativo entre Scopus e WoS

Fonte: Elaborado pelos autores

Observa-se que a plataforma Scopus possui um número maior de artigos 

publicados sobre o escopo geral do que o WoS. Ela também disponibiliza um maior 

número artigos sobre as temáticas Resiliência Urbana, Vulnerabilidades, Soluções 

baseadas na Natureza e Arquitetura Verde do que na plataforma WoS. Entretanto, a 

WoS foi a única onde artigos sobre foi encontrada. 

Adaptações baseadas em Ecossistemas e Arquitetura Verde e Azul ainda são 

escassas em ambas as plataformas de busca. 

CONCLUSÃO 

A partir da análise dos resultados observa-se que as pesquisas realizadas 

sobre os temas resiliência urbana ou cidade(s) resiliente(s), mudanças climáticas 

e planejamento urbano, incluindo temas mais atuais como soluções baseadas na 

natureza ou soluções naturais, adaptação baseada em ecossistemas e arquitetura 

verde e azul, vulnerabilidade e arquitetura verde ainda são escassas no Brasil, em 

comparação com as pesquisas realizadas internacionalmente.   

Foi possível ainda observar-se, no âmbito internacional, a temática da 

vulnerabilidade já vem sendo incorporada à essas pesquisas. Desta forma, 

considerando-se a realidade da cidade de Salvador, em que diversas comunidades 
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vulneráveis já vem sofrendo fortes consequências de eventos climáticos extremos 

como inundações e os deslizamentos deles decorrentes, entende-se que as 

pesquisas a serem realizadas tendo como foco o município devem incorporar a 

vulnerabilidade. 

Aparentemente, isto já vem sendo idealizado. Isto pode ser observado no 

documento Estratégia Salvador Resiliente, considerado um plano de longo prazo para 

abordar os desafios da cidade e de seus moradores.  Uma rápida contagem sobre o 

número de vezes que as palavras “vulnerabilidade” ou “vulnerabilidades” aparecem 

neste documento resulta em dez aparições. É sabido que quem mais fortemente sofrerá 

as consequências das mudanças climáticas são os grupos mais vulneráveis, pois 

suas moradias ficam, geralmente, em áreas com pouca infraestrutura e expostas aos 

mais diversos riscos.  Assim, qualquer estratégia de planejamento urbano que busque 

resiliência para a cidade deve ter esse olhar e isto parece estar sendo observado 

neste plano.

Soluções baseadas na natureza e adaptação baseada em ecossistemas ainda 

estão sendo pouco mencionadas pelas pesquisas analisadas. O interesse por ela 

decresce quando analisa-se planejamento urbano e mudanças climáticas. Logo, a 

inclusão dessas temáticas em pesquisas é importante para entender mais a relação da 

sociedade com a natureza no ambiente urbano, bem como relacionar a elaboração de 

políticas e projetos que associam a expansão e funcionamento das cidades à questões 

ambientais e ecossistêmicas. As expressões não foram encontradas expressamente 

na Estratégia de Resiliência de Salvador. Entretanto, propostas como a implantação 

de corredores verdes, já contempladas na estratégia, teriam que ser analisadas para 

poder garantir que sua realização efetivamente corresponde a uma solução baseada 

na natureza. 

Obviamente, limitações à pesquisa realizada devem ser observadas. A tradução 

da expressão “green and blue infrastructure” por “arquitetura verde e azul” e não por 

“infraestrutura verde-azul”, por exemplo, ou a incorporação da palavra “urbanismo”, e 

não somente “planejamento urbano”, provavelmente traria resultados diferenciados. A 

escolha dos artigos mais citados na literatura, ao invés de os mais recentes encontrados, 

também poderia resultar em achados distintos de palavras-chave a serem buscadas 

na literatura. Entretanto, entende-se que estas limitações não impedem que se façam 

reflexões a serem consideradas para o município de Salvador. 



388

A Estratégia de Resiliência, anteriormente mencionada, prevê, por exemplo, 

a elaboração do Plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, em 

andamento, assim como o estabelecimento do Painel Salvador de Mudança do Clima, 

reunindo pesquisadores de diversas temáticas relativas a mudanças climáticas, criado 

em agosto de 2019, durante a Semana Latinoamericana e Caribenha sobre o Clima, 

realizada nesta cidade. Ou seja, o município está mobilizando-se para enfrentar a 

problemática. Sugere-se, assim que, caso as temáticas apresentadas no presente 

estudo ainda não estejam sendo incorporadas nas pesquisas e projetos para a cidade, 

isto seja realizado. Conforme informado anteriormente, não foi objetivo do presente 

estudo a análise do que já vem sendo realizado, mas sim propor uma agenda de 

pesquisas. 

Sugere-se ainda que futuras pesquisas venham identificar em que ano as 

estudos sobre mudanças climáticas começam a ser associadas à resiliência das 

cidades. Ademais, observar em que momento surgem as temáticas “Soluções 

baseadas na Natureza” e “Adaptação baseada em Ecossistemas”. Este tipo de 

pesquisa poderá ajudar a compreender o contexto global destas investigações e o 

impacto das mudanças climáticas na necessidade de reflexões científicas sobre a 

resiliência urbana. 
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RESUMO

A proposta urbanística para a Baixinha de Santo Antônio, aporta um sistema teórico-conceitual 
e metodológico para intervenção em áreas precárias, lastreado nos conceitos de sustentabilidade, 
resiliência e desenvolvimento socioeconômico inclusivo, sintetizado no termo Urbetopia. Tratando-se 
de proposta que envolve diversos planos - urbanístico e setoriais -, muitas proposições, em torno 
dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS - ONU), são preconizadas. Destaca-se o papel 
do espaço como elemento inspirador da reinvenção e da transformação plausível, como indutor de 
relações sociais resilientes e como suporte ao desenvolvimento inclusivo estruturado a partir das 
expressões culturais da comunidade. Ante à significativa ocorrência de áreas precárias em Salvador e 
à concentração populacional que estas abarcam, os avanços nas concepções para intervenções são 
necessários e carecem da concretização de projetos pilotos. 

Palavras-chave: sustentabilidade; resiliência; inclusão socioeconômica; urbanismo e cultura; áreas 
precárias. 

ABSTRACT

The urbanistic proposal for the Baixinha de Santo Antônio, encompasses a theoretical-conceptual and 
methodological system for intervention in precarious areas, based on the concepts of sustainability, 
resilience and inclusive socioeconomical development synthesized in the term: Urbetopia. Considering 
it as a proposal that involves diverse plans – urbanistic and sectorial -, many propositions towards 
the objective of sustainable development are emphasized. The proposal highlights the role of space 
as an element that inspires reinvention and plausible transformation, and as an inductor of resilient 
social relationships, as well as the support for an inclusive development, structured on the community’s 
cultural expressions. In sight of the significative occurrence of precarious areas in Salvador and of 
their considerable populational concentration, the advances on the conceptions for interventions are 
necessary, as their concretization through pilot projects. 

Keywords: sustainability; resilience; socioeconomical inclusion; urbanism and culture; precarious 
areas.
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INTRODUÇÃO 

A proposta urbanística, trazida para reflexões sobre o diferencial que o arcabouço 

teórico- conceitual da sustentabilidade, resiliência, e inclusão socioeconômica e 

cultural aporta para requalificação de áreas precárias, foi concebida e apresentada 

no âmbito do Concurso Nacional de Ideias de Arquitetura e Urbanismo, Edital IAB 

- 001/2014, Programa Bairro da Gente, São Gonçalo do Retiro, Baixinha de Santo 

Antônio, Salvador, Bahia, Figura 1. 

Figura 1. Localização e aspecto geral do bairro – lugar comum  

Fonte: Proposta Concurso nacional IAB, 2014. 

O concurso propunha a elaboração de propostas integradas para as principais 

questões urbanas: infraestrutura básica, mobilidade e acessibilidade, requalificação 

de habitações, alteração de gabarito. Visava à promoção e integração efetiva da área 

à cidade com soluções inovadoras, sustentáveis, e que resultassem na melhoria das 

condições físicas, econômicas e sociais da população.1 

A idealização da transformação pretendida traduziu-se no termo Urbetopia 

(urbe/cidade, topos/lugar), que incorpora o sentido de cidade e de bairro como um 

lugar de realização dos sonhos, de relações sociais profícuas, do cotidiano menos 

penoso. Lugar, no sentido do espaço ao qual se pertence e no qual se funda a marca 

1 Edital do concurso, disponível em https://www.archdaily.com.br/br/622754/concurso-nacional-de- 
ideias-baixinha-de-santo-antonio-salvador. 
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identitária; do ambiente e da paisagem, que abriga, acolhe e se constitui em âncora 

para o desenvolvimento pessoal e coletivo. O termo “flerta” com a sonoridade da 

palavra utopia, apenas para associar à busca de algo melhor qualificado, mas, no 

caso, alcançável, plausível. 

Em 2014, o legado de práticas exitosas de intervenções em áreas precárias foi 

incorporado à Urbetopia. Constituem-se em importantes referenciais os programas: 

Favela-Bairro (CONDE e MAGALHÃES, 2004), no Rio de Janeiro; a experiência de 

Medellín, na Colômbia; o projeto Células Urbanas, dentre outros. 

A relevância na estruturação de um sistema de valores diretivos está na 

possibilidade de vir a adotá-lo como baliza a guiar outros estudos de caso em áreas 

precárias. Salvador concentra em 19% do seu território continental mais de 50% da 

população, em Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, com densidade bruta 

média aproximada de 24.000 habitante/km2 (LCAD, 2019), carentes de estratégias 

direcionadas ao desenvolvimento sócio-econômico-cultural-sustentável. 

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Vertentes metodológicas diversas fazem a conexão do sistema teórico-conceitual 

da Urbetopia com a abordagem propositiva sobre o território do estudo de caso. 

Valorizou-se os diferenciais do conhecimento técnico pormenorizado: do meio físico, 

estudos de hipsometria, domínios geológicos e geotécnicos, hidrografia, cobertura 

vegetal, uso do solo, tipologia das edificações, infraestrutura urbana, Figuras 2 a 5; da 

leitura e interpretação do espaço, captando o que este expressa enquanto possibilidade 

organizacional e inspiração ao partido arquitetônico e urbanístico; das conexões entre o 

bairro e a cidade, no quanto aportam como potencialidade a explorar, visando à melhoria 

das condições físicas, econômicas e sociais da população; da leitura social, habilidades 

e práticas que demandam articulação com a estratégia do projeto urbanístico para 

potencializá-las num projeto de promoção social e desenvolvimento econômico. 

Cada vertente metodológica foi submetida ao olhar compassivo do planejador, 

sensibilizado, desde a primeira visita à área, sobre o drama social do árduo cotidiano 

e da premência de engajamento em projeto de desenvolvimento econômico e 

social. A aproximação com representantes da comunidade, permitiu a ausculta e o 

conhecimento sobre o lugar: história, habilidades, cultura, associativismo.
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Figura 2. Clima 

Figura  3. Hidrografia, drenagem 
superficial

Fonte: Proposta concurso nacional IAB, 2014. 

 Figura 4. Domínio geotécnico                                   Figura 5. Hipsometria

Fonte: Proposta concurso nacional IAB, 2014. 
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Figura 6. Uso do Solo

Fonte: Google Street View; Fonte: Proposta Concurso nacional IAB, 2014. 

PREMISSAS PROJETUAIS

Os valores privilegiados na Urbetopia, desdobraram-se nas seguintes premissas 

projetuais: 

a. sustentabilidade, tomada na amplitude de suas dimensões: social, 

econômica,

b. cultural, ambiental, ecológica, territorial, político-institucional, para intervir, 

numa perspectiva de curto, médio e longo prazo, prezando pela aplicação 

da legislação ambiental; 

c. valorização do potencial do meio físico-ambiental e sociocultural disponível 

para compor a visão coletiva de futuro para o lugar: indivíduos e coletividade;

d. participação comunitária: integração equipe/comunidade, para conhecimento     

aprofundado dos aspectos físicos, do cotidiano, de especificidades      

socioculturais, necessidades, diferentes usos e formas de apropriação dos 

espaços; 
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e. adoção do princípio projetual de que arquitetura constrói cidade; o edifício 

f. com dupla função, uso específico e formatação do espaço público; 

circulações horizontais e verticais tratadas como links e nós de um 

sistema geral de mobilidade/acessibilidade, não exclusivo para acesso às 

edificações; 

g. intervenção com delicadeza: respeito ao patrimônio construído existente, 

melhorias em micro-espaços, empregando o conceito de intervenções de 

“acupuntura urbana” (LERNER, 2003);

h. reconhecimento e valorização dos padrões culturais da comunidade, tratando-

os como recurso central para proposições do plano de desenvolvimento 

social e econômico e meio de resgate da exclusão social, via economia 

criativa (MIGUEZ, 2011; REIS, 2013); 

i. introdução de células urbanas, equipamentos com foco educacional, cultural 

e de suporte aos movimentos de construção de cidadania (CUCAs); espaços 

de acolhimento de programas sociais públicos ou conduzidos por ONGs; 

j. captura de recursos naturais disponíveis, bens econômicos tradicionalmente 

descartados: água pluvial, resíduos orgânicos, energia solar; 

k. articulação de vazios residuais para agricultura urbana (MOURA, 2013), 

desenvolvimento de atividades de criação de animais, cultivo, armazenamento 

de água pluvial e/ou, simplesmente a re-vegetação do ambiente; 

l. formação de lideranças a partir do reconhecimento de subespaços como 

unidades de gestão urbana, à exemplo de sistemas condominiais, que 

viabilizam a organização de pequenos coletivos para compartilhamento de 

uso dos espaços públicos residuais; 

m. melhoramento da condição de circulação das pessoas, reduzindo o esforço 

do deslocamento, amenizando o cotidiano. 

n. integração à cidade oficial/formal, mais que no sentido de integração física, 

de estímulo à interação sociocultural com garantia de preservação das 

identidades culturais, valores e significados dos espaços, uma oportunidade 

de troca na convivência entre moradores em ambos os lados da cidade: a 

cidade formal e a cidade precária2. 

2 Cidade precária, definição de CARVALHO e PEREIRA (2008). 
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o. definição de espaço-memória demonstrativo de conquistas e de suporte a 

novas iniciativas da comunidade, um ponto/marco para expor reivindicações 

com visibilidade para o público externo, espaço de manifestação livre, tipo 

“Boca maldita”. 

APLICAÇÃO: ESTUDO DE CASO

As premissas projetuais encontram campo para reverberação na Baixinha de 

Santo Antônio, lugar singular ao mesmo tempo que lugar comum, onde, apesar das 

adversidades, a festa se instala e os sonhos estão ao alcance das visuais de amplitude, 

disponíveis para fruição nas cotas mais elevadas do bairro. Na singularidade deste 

bairro destacam-se: a liderança do terreiro Ilê Axé Opo Afonjá com expressiva área 

verde, espaço-mato para as atividades religiosas; o circo, resultante de esforço 

colaborativo de integrantes da comunidade com distribuição de alimentos e atividades 

circenses direcionadas à comunidade; e, a morfologia que expõe a Baixinha como 

uma avenida sob o olhar permanente das residências, situadas nas vertentes laterais 

do relevo. Figuras 7 a 9. 

Figura 7. Ambiente de festa na adversidade                 

Fonte: Concurso nacional IAB, 2014.  
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 Figura 8. Circo Maravilha 

Fonte: Concurso nacional IAB, 2014.

Figura 9. Relevo, visuais de amplitude e espaço-mato do Ilê Axé Opo Afonjá 

Fonte: Concurso nacional IAB, 2014. 
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ESTRATÉGIAS E PLANOS 

A análise da dinâmica urbana nas imediações ressalta o iminente risco de 

substituição do tecido urbano da Baixinha, ante o assédio da valorização da terra 

urbana, com a aproximação da cidade formal, verificada depois da implantação do 

complexo Bela Vista.  Este cenário de ameaça, contraditoriamente, gera oportunidades 

de desenvolvimento, de inclusão e de integração altiva desta população à cidade 

formal, passível de realização a partir da implantação das Estações do tramo 1 do 

transporte de massa, Retiro e Bom Juá, sendo necessárias intervenções para que 

este benefício se efetive. 

Compreender a vocação do espaço definida pela modelagem do relevo, pela 

manifestação dos saberes culturais potenciais, pelas apropriações, pelas práticas é 

sempre um desafio de leitura e interpretação. No partido urbanístico concorrem os 

aspectos analisados a partir do qual foram elaborados o Plano Urbanístico Geral e 

Planos setoriais: Infraestrutura e Mobilidade, Equipamentos Públicos e Comunitários, 

Habitação, Sistema de Áreas Verdes e de Valor Ambiental e Plano de Promoção Social 

e Gestão Urbana. 

PLANO E PARTIDO URBANÍSTICO

A proposta interpreta o relevo como dois circuitos, o viário da cumeada e o da 

baixada, em ferradura, que se encaixam, em planos distintos, interligados pela ladeira, 

Rua Baixinha de Santo Antônio. A fisionomia do relevo, uma conformação singular 

que relaciona: campos visuais, altitudes e formas sugestivas de relação espacial 

equivalente à de uma avenida apropriada para o desfile - o circuito da baixada -, e 

arquibancadas – as encostas -, a olhar, a perceber, a vigiar, a apreciar o movimento, 

os fluxos, os eventos, as manifestações que se desenvolvem ao longo de toda a 

baixada. As encostas se debruçam sobre a baixada, como espectadoras da vida que 

aí flui. Figuras 10 e 11. 

Isto é o que o espaço diz ser, sua vocação, espaço de mostra, de exposição, de 

manifestação. Um espaço para o desfile dos saberes, da musicalidade, da devoção, 

da reivindicação, da alegria e até do pesar de toda uma comunidade. Um espaço para 

a festa da vida em suas grandiosas ou singelas celebrações. 
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Figura 10. Os dois circuitos do partido urbanístico 

 Fonte: Concurso nacional IAB, 2014. 

A coincidência da conformação topográfica estudada e a analogia com 
um espaço de desfile não é casual, mas inspirador. 

Figura 11. Conformação de relevo sugestivo de avenida para desfile

Fonte: Concurso nacional IAB, 2014. 
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Esta analogia também alimenta a construção de possibilidades futuras para 

atração e intercâmbio com a cidade. 1.200 m de baixada correspondem a 6.000 m2 

de avenida, espaço suficiente para concentrar de 3.000 a 4.000 pessoas na via, e 

mais outras tantas nos espaços lindeiros e interstícios das encostas. A percepção 

do potencial desse espaço desdobra-se em oportunidades para realização de 

eventos populares, organizados com o envolvimento de toda a comunidade, como 

foi constatado na ocasião da visita técnica, quando todo o bairro se recobriu de 

farta decoração para o São João, período da Copa do Mundo, revestido em verde e 

amarelo. Prospectando, poderíamos ver o bairro em azul claro e branco na novena e 

procissão de Santo Antônio, festividade mais celebrada no bairro, ou, multicolorida no 

Carnaval desfilando toda sua energia e a alegria de oferecer à cidade, seu bairro para 

um intercâmbio de amplos desdobramentos. 

A Baixinha, grande avenida para o desfile das emoções, da musicalidade, da 

devoção, das manifestações de cidadania ativa. 

Outros elementos que orientaram o partido:

• a liberdade de normas de uma ZEIS (PDDU 2008);

• as áreas críticas de habitação indicadas à remoção e reurbanização, 

priorizadas por insalubridade, alagamento ou instabilidade do solo; 

• os espaços disponíveis para implantação de equipamentos públicos; 

• a implantação de rota acessível a meia encosta, visando melhores condições 

de mobilidade e acessibilidade; 

• a equidade e reequilíbrio na oferta de espaços infraestruturados e equipados 

para reverter a discriminação identificada entre os residentes da cumeada 

e da baixada; 

• a melhoria da circulação de veículos, transporte público e pedestres, com 

introdução de circulação vertical - planos inclinados; 

• a valorização dos fragmentos verdes residuais, articulando-os, viabilizando 

atividades coletivas e inserção de vegetação de médio porte, amenizando a 

dominância do construído na paisagem; 

• identificação de espaços para a agricultura urbana – espaços residuais e 

parques; 

• ordenamento do espaço para oferecer/ampliar a ofertar de área de lazer 

para caminhadas, exercícios físicos, esporte, área infantil – parques; 
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• intervenções no sentido de melhor apropriação de valores ambientais – a 

cobertura vegetal e as surpreendentes visuais de amplitude. 

Com as premissas projetuais estabelecidas foi elaborado o Mapa de Conflitos 

a partir do qual foram tomadas as decisões da estratégia de intervenção: unidades 

habitacionais a realocar em função de critérios de risco e legislação ambiental; 

requalificação da entrada do bairro; alterações no sistema viário e localização das 

conexões verticais – planos inclinados -; deslocamento do circo (situado sobre ETE), 

âncora de um dos parques propostos; articulação dos espaços vazios residuais; 

área para implantação de células urbanas, e áreas verdes – praças e parques de 

usos diversificados. Componentes estes que, no conjunto, criam as condições de 

implementação do Plano de Promoção Social e Gestão Urbana a ser alavancado, 

essencialmente, por um projeto de valorização do diferencial cultural – concentração 

de percussionistas vinculados ao candomblé e de habilidades decorativas e culinárias, 

identificadas na oficina. 

Este projeto de promoção social se viabiliza com a acessibilidade proporcionada 

pela proximidade da estação do transporte de massa, Estação Retiro, disponibilizando 

o circuito da Baixinha de Santo Antônio e seus festejos como novo componente no 

calendário de eventos e festividades da cidade do Salvador. 

RESULTADOS 

Não há espaço nesse artigo para o detalhamento do Plano Urbanístico Geral e 

Planos Setoriais: Infraestrutura e Mobilidade, Equipamentos Públicos e Comunitários, 

Habitação, Sistema de Áreas Verdes e de Valor Ambiental e Plano de Promoção Social 

e Gestão Urbana, disponíveis nos sites de concursos de projetos. 

Tampouco seria produtivo a referência às propostas sem a representação 

gráfica em escala compatível. Opta-se pela apresentação dos equipamentos que 

serão irradiadores das grandes transformações urbanísticas e sociais, apoiado nas 

imagens produzidas, através das quais as principais proposições serão comentadas 

buscando complementar com os resultados obtidos. 

Iniciando com a apresentação do aspecto geral da intervenção na encosta sul 

1, Figura 12, os principais componentes construtivos serão brevemente comentados.
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 Figura 12. Aspecto geral da intervenção na encosta sul 1 

Fonte: Concurso nacional IAB, 2014. 

Os centros de Cultura e Cidadania Ativa – CUCA, são equipamentos que 

introduzem células da cidade formal, Figuras 13 a 15. Estão situados na encosta sul 

1 e na encosta norte. A encosta sul 2 contará com a renovação do Circo Maravilha, 

deslocado para a área do Parque que recebe seu nome, disponibilizando espaços 

multifuncionais de promoção social similares aos CUCAs. 

Figura 13. CUCA da encosta Sul 1, perspectiva da praça 

Fonte: proposta concurso nacional IAB, 2014. 
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Este equipamento representa a maior intervenção da proposta: remoção 

de parte das habitações na encosta onde é definido o Parque Vida Verde (1) para 

implantação de canteiros coletivos, espaço para a agricultura urbana; remoção de 

toda uma quadra residencial na planície de alagamento, onde definiu-se um espaço 

de praça (2) para convivência, realização de feira livre da produção do cultivo local, 

espaço infantil, e quadra, com resgate da presença do corpo hídrico no trecho da 

praça, viabilizado por aterro qualificado oriundo das demolições; o programa do 

CUCA centra na dimensão educacional e oferece espaços para usos diversificados: 

escola (3), creche (4), biblioteca (6), galeria comercial (5), oficinas digitais, salas de 

desenvolvimento de atividades diversas e espaços de suporte para políticas públicas, 

ONGs, associativismo, artesanato (8). Os novos edifícios residenciais (7) abrigam a 

população residente no bairro, aqueles que foram removidos. Na Figura 13, pode-se 

perceber, na parte posterior, as conexões com o sistema viário tomadas em diferentes 

níveis (9), o anfiteatro (10) e outra visual do Parque Vida Verde (1). 

Figura 14. Vista posterior do CUCA na encosta sul 1 

Fonte: Proposta Concurso IAB, 2014. 

O CUCA da encosta norte tem programa similar, mas constituiu-se em desafio 

arquitetônico diferenciado visto que envolve área com vegetação de médio porte, Figura 

14. Compõe-se de pequenas praças (2), edifício escola (3) com diversos módulos 

permeados por vazios, creche (4), biblioteca (6), salas para atividades diversas (8) e 

anfiteatro (10). 
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Figura 15. CUCA, encosta norte 

Fonte: Proposta Concurso IAB, 2014. 

Complementando, dois equipamentos novos compõem a nova entrada da 

Baixinha: o posto médico e Centro de Apoio à Mulher, que ocupa área permutada 

com grande oficina, e o atual espaço do circo, a ser deslocado, onde foi localizado 

pequeno Memorial associado ao espaço Chumbo Grosso - totem sinalizador das 

programações culturais, sociais e políticas, compondo com plataformas um amplo 

parlatório para as manifestações e reinvindicações da comunidade, perceptível da Av. 

Luiz Eduardo Magalhães e da BR 324, Figuras 16 e 17. 

Figura 16. Posto de Saúde, perspectiva e planta baixa 

Fonte: Proposta Concurso nacional IAB, 2014. 
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Figura 17. Memorial e espaço Chumbo-Grosso, planta baixa e perspectiva 

Fonte: Concurso nacional IAB, 2014. 

Fechando esta apresentação parcial da intervenção proposta, o conjunto de 

espaços públicos abertos que foi possível elaborar consiste em importante conquista 

para as altas densidades populacionais e de construção que caracterizam as ZEIS: 

duas praças associadas aos CUCA, já comentadas, e três parques. 

Os parques se distinguem por programas urbanísticos diferenciados: Parque 

Vida Verde, tem o principal propósito na recuperação ambiental das áreas onde 

indicadas remoções de habitação na encosta sul 1, direcionadas para a Agricultura 

Urbana; Parque Maravilha, dotado de campo de futebol pré-existente, incorpora o 

campo visual das áreas verdes residuais de conjunto habitacional vizinho e foi 

destinado às práticas esportivas, trilha de fitness, e tem no novo Circo o espaço 

para outras atividades corporais e desenvolvimento social, além de creche; Parque 

linear, ao longo do viário, na baixada, espaço conquistado com a liberação de toda 

a área de preservação permanente - APP, agrega valor paisagístico ao bairro, eleva 

o padrão estético do ambiente urbano, um diferencial que busca diluir as diferenças 

e discriminações sociais produzidas pelo ‘efeito território’ entre os residentes da 

cumeada e da baixada. 

CONCLUSÕES 

Pode-se considerar que o resultado do sistema teórico-conceitual e metodológico 

reunido e estruturado para enfrentamento do desafio proposto pelo IAB foi avaliado e 

validado pela equipe de especialistas que compôs a comissão julgadora dos trabalhos, 
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na medida em que, essa proposta obteve a segunda colocação no certame. 3

Numa reflexão a posterior, seis anos depois, a proposta urbanística incorpora 

o caráter de inovação quando assume três atitudes primordiais no ato projetivo: a 

primeira, tomar o espaço, o território e o ambiente – o genius loci - como o próprio 

elemento indicador da reinvenção e da transformação plausível; a segunda, a clareza 

e determinação na aplicação intensiva do repertório de práticas que concorrem para 

o melhor uso dos recursos naturais e potencializa atividades econômicas locais, em 

sintonia com os objetivos do desenvolvimento sustentável; e, a terceira, quando vincula 

a proposta urbanística como via de estruturação do projeto de desenvolvimento social, 

aportando estratégias em reforço à resiliência social, provendo os elementos espaciais 

que assegurem as condições de urdir relações sociais estruturadas, utilizando do 

‘efeito território’, enquanto reforço aos aspectos positivos da comunidade/bairro. 

Como autor da proposta, o relato desta experiência e a revisão necessária 

para produção deste artigo, reforçou a decisão de ampliar o compartilhamento, seja 

para o conhecimento no âmbito da academia, como insumo para depuração teórico-

conceitual e metodológica, seja para alcançar aos profissionais que têm a atribuição 

direta da gestão urbana, ante o enorme desafio de encaminhar o futuro de Salvador 

como uma cidade menos desigual, e que carece de estruturação/renovação de base 

econômica, na aproximação dos 500 anos da sua fundação, uma contribuição. 
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