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1. Introdução 

A consultora Valentina Tridello apresenta à Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) e à Diretoria de Resiliência da Prefeitura Municipal de Salvador, o 

relatório final do processo de três workshops realizados com os membros especialistas e 

pesquisadores do Painel Salvador de Mudança do Clima e com os representantes dos 

departamentos da prefeitura pertinentes ao tema, para a formulação de 10 cadeias de 

impacto climático das câmaras temáticas do Painel, conforme determina o contrato 

83340461 no âmbito do projeto ProAdapta, PN: 15.9060.3-001.00, assinado entre as partes 

em 1 de novembro 2019.  

Esse relatório é o primeiro dos itens que compõem o produto 4 do termo de referência (TDR) 

“Cadeias de Impacto da Mudança do Clima - Salvador BA”. Ele expõe a sequência detalhada 

das atividades, da metodologia, dos instrumentos e dos resultados dos três workshops para 

a construção das cadeias de impacto climático do Painel Salvador da Mudança do clima.  

 

2. Contexto 

Salvador, com seus 2,9 milhões de habitantes, é a cidade mais populosa do Nordeste e a 

quarta maior do Brasil. A desigualdade social é considerada o maior estresse crônico da 

cidade e isso se reflete em 45,5% da população morando em áreas de risco (IBGE. 2018). Esse 

dado junto a outros evidenciados pelo Painel Brasileiro sobre Mudanças Climáticas em 2016, 

direcionaram as políticas da Prefeitura Municipal para uma Salvador mais resiliente e justa.  

Em 2016, Salvador foi selecionada para fazer parte das 100 Cidades Resilientes (100RC) da 

Fundação Rockfeller, o que levou à construção participativa de uma estratégia de resiliência 

publicada em março de 2019 e coordenada pela Diretoria de Resiliência da Secretaria 

Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS). A estratégia se encontra agora 

na fase de implementação e a sua iniciativa 46, focada em adaptação às mudanças climática, 

gerou o Painel Salvador de Mudança do Clima.  

O Painel junta pesquisadores e especialistas de diferente formação ao redor do tema 

mudança climática e foi lançado oficialmente em agosto de 2019, no âmbito da Semana do 

Clima da América Latina e Caribe, que aconteceu em Salvador. O objetivo do Painel é criar 
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uma rede de conhecimento técnico científico que assessore os tomadores de decisão da 

cidade sobre os potenciais riscos futuros, opções de adaptação e mitigação, para cada uma 

das 10 temáticas investigadas: mobilidade; resíduos; energias renováveis e eficiência 

energética; gerenciamento costeiro; gestão da água; áreas verdes; saúde; eventos climáticos 

extremos; inovação para a sustentabilidade e resiliência urbana.  

O papel do Painel se faz ainda mais importante no cenário pandêmico atual, onde o 

desequilíbrio ecossistêmico gerado por alguns dos fatores antropogênicos que causam a 

mudança do clima, pode ter contribuído também a desencadear a pandemia de COVID-19. 

 

3. Objetivo 

O objetivo dos três workshops foi a construção participativa de 10 cadeias de impacto para a 

avaliação do risco climático nas temáticas investigadas pelo Painel Salvador da Mudança do 

clima.  

Participaram neste processo os membros das câmaras temáticas e os representantes dos 

departamentos da prefeitura relacionados às temáticas investigadas pelo Painel. 

O primeiro workshop tinha como objetivo a identificação do maior risco derivado da mudança 

do clima por cada uma das câmaras temáticas do Painel e o entendimento dos fatores que 

constituem as componentes de “ameaça” e “exposição” e que causam o risco climático 

evidenciado. 

O segundo workshop se concentrou no detalhamento do maior risco derivado da mudança 

do clima por cada uma das câmaras temáticas do Painel e no entendimento dos fatores de 

“sensibilidade” e “capacidade” que constituem a componente de “vulnerabilidade” do 

sistema aos riscos climáticos evidenciados.  

O terceiro workshop levou a uma primeira seleção de indicadores para quantificar os fatores 

que direcionam o risco climático em Salvador, criando uma base de dados que poderá 

orientar os tomadores de decisão na definição de medidas de adaptação na cidade, 

proporcionando uma base para um possível sistema de monitoramento do risco climático.  
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4. Metodologia 
A cadeia de impacto climático é uma ferramenta analítica que ajuda a entender melhor as 

causas e os efeitos que direcionam o risco climático em um dado contexto. Se apresenta como 

um fluxograma construído através de um processo participativo com atores de diferentes 

formações que contribuem com o próprio conhecimento à elaboração das cadeias. As cadeias 

de impacto ajudam a esquematizar problemas complexos associados a mudança do clima, 

por isso são uma ótima ferramenta para levar considerações sobre esse tema aos diferentes 

atores e aos tomadores de decisão. Identificar os fatores que compõem uma cadeia de 

impacto climático pode auxiliar a definir e quantificar indicadores para dimensionar um 

sistema de monitoramento do risco climático, que assessore os tomadores de decisão na 

escolha das medidas de adaptação mais adequadas para a cidade.  

A metodologia para elaborar cadeias de impacto climático foi desenvolvida pelo Painel 

Intergovernamental de Mudança do Clima (IPCC) o órgão das Nações Unidas responsável por 

avaliar, sintetizar e difundir o material científico relacionado à mudança do clima. O IPCC se 

compõe de três grupos de trabalho, os quais contribuem com conhecimentos diferentes aos 

relatórios publicados: o primeiro working group (WG1) fornece as bases científicas da 

mudança climática que são usadas pelo segundo working group (WG2) para avaliar a 

vulnerabilidade de sistemas socioeconômicos e ambientais, as consequências da mudança do 

clima e as opções de adaptação; e para o terceiro working group (WG3) que foca na mitigação 

da mudança do clima, avaliando métodos de redução das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) e de remoção dos GEE da atmosfera. A metodologia de construção de cadeias de 

impacto nasce das pesquisas do WG2, por isso se concentra sobre a temática de adaptação.  

 

Fig 1: Estrutura dos grupos de trabalho do IPCC. 
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As cadeias de impacto climático elaboradas pelo Painel Salvador de Mudança do Clima se 

estruturam ao redor do conceito de “risco” apresentado pela primeira vez em 2014 no 5o 

Relatório de Avaliação (AR5) do WG2 do IPCC. As componentes que direcionam o risco 

climático são “ameaça”, “exposição” e “vulnerabilidade” que por vez é determinada por 

fatores de “sensibilidade” e “capacidade”.  

 

Fig 2: Marco conceitual do AR5 (IPCC 2014). 

O marco conceitual do AR5 difere do relatório anterior (AR4) elaborado pelo mesmo WG2 em 

2007 ao redor do conceito de “vulnerabilidade” à mudança do clima, definida como “o nível 

de suscetibilidade, ou incapacidade de um sistema, de enfrentar os efeitos adversos da 

mudança climática, incluindo a variabilidade do clima e os extremos” (IPCC 2007: p.21); no 

AR5 o marco conceitual de cadeia de impacto muda de “vulnerabilidade” para “risco”, que 

está definido como “o potencial que certas consequências (impactos) aconteçam onde algo 

valioso está em jogo e onde o resultado está incerto” (IPCC 2014: p. 5).  

A mudança de foco de “vulnerabilidade” para “risco” tem várias motivações: o termo “risco” 

está diretamente associado com “perigo” e empurra a ação; permite uma fácil tradução das 

informações para outras disciplinas como planejamento de gestão ou construção de políticas, 
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pois abordagens de gerenciamento de riscos já são conhecidas e praticadas; isso melhora a 

comunicação e possibilita sinergias interdisciplinares. 

 

Fig 3: Relatórios de Avaliação 4 (2007) – Relatório de Avaliação 5 (2014) 

 

Fig 4: Comparação esquemática do marco conceitual dos dois relatórios (AR4 - AR5) do IPCC proposta 
pelo Risk supplement to Vulnerability Sourcebook (GIZ. 2017, p.17) e traduzido pela consultora. 

O AR5 define a componente de “ameaça” como a “potencial ocorrência de um evento físico 

ou tendência ou impacto físico [relacionado ao clima], seja ele natural ou induzido pelo 
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homem, que possa causar perda de vidas, danos ou outros impactos à saúde, ou que também 

possa danificar ou destruir propriedades, infraestruturas, sustentos, provisão de serviço, 

ecossistemas e recursos naturais” (IPCC 2014: p. 5).  

A componente de “exposição” vem redefinida no AR5 como a “presença de pessoas, 

sustentos, espécies, ecossistemas, funções ambientais, serviços e recursos, infraestrutura ou 

bens econômicos, sociais ou culturais, em lugares e locais que possam ser afetados 

negativamente” (IPCC 2014: p. 5). 

Apesar de não ser o foco do AR5, a componente “vulnerabilidade” não desaparece da 

estrutura da cadeia de impacto, mas vira uma componente que direciona o risco climático, e 

vem redefinida como “a propensão e predisposição de um sistema a ser negativamente 

afetado” (IPCC 2014: p.5). 

O nível de vulnerabilidade é o resultado da interação dos fatores de “sensibilidade e 

capacidade”. Esses dois fatores eram considerados componentes separadas no AR4, mas no 

AR5 viram parte intrínseca da componente de “vulnerabilidade”.  

Por “sensibilidade” se entende o conjunto de características físicas/biológicas e 

socioeconômicas de um sistema/setor; quando a “capacidade” é a habilidade, de sociedades 

e comunidades, de reagir e se preparar aos impactos climáticos presentes e futuros.  

O fator de “capacidade” se divide em dois subfatores: “capacidade de enfrentamento e 

capacidade adaptativa”. A “capacidade de enfretamento” é a habilidade de pessoas, 

instituições, organizações e sistemas de enfrentar, gerenciar e superar condições adversas no 

curto e médio prazo. A “capacidade adaptativa” tem muito a ver com resiliência, se conquista 

no longo prazo e se define como “a habilidade de sistemas, instituições, pessoas e outros 

organismos a se ajustar a possíveis danos e se beneficiar das oportunidades ou de responder 

às consequências” (IPCC 2014: p.5). 

O seguinte diagrama, ilustra as etapas de elaboração das cadeias de impacto climático, as 

definições das componentes que direcionam o risco climático e as relações causais entre elas, 

buscando facilitar a leitura dos fluxogramas elaborados pelas câmaras temáticas do Painel 

Salvador apresentadas no próximo capítulo: 
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Fig 5: Diagrama de leitura e etapas de elaboração de uma cadeia de impacto climático. 
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5. Descrição das cadeias de impacto climático desenvolvidas 

Os fluxogramas reportados a seguir são o resultado dos primeiros dois workshops do processo 

de elaboração das dez cadeias de impacto climático do Painel Salvador de Mudança do clima. 

Eles representam o esforço conjunto de pesquisadores e especialistas de diversas instituições 

da cidade para entender e identificar os fatores que direcionam o risco climático e 

sistematizar as complexas relações que os interconectam. Esta riquíssima análise qualitativa 

é um exemplo de colaboração interdisciplinar e uma contribuição de extrema importância 

para o planejamento da cidade agora e no futuro. 

5.1. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Áreas Verdes 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Áreas verdes, gira em torno da temática da redução da qualidade de vida e da 

segurança ambiental da população em Salvador, devida aos impactos da mudança do clima. 

Dentro da temática investigada, foram evidenciados sete (7) riscos específicos: diminuição da 

biodiversidade vegetal; diminuição das reservas hídricas; diminuição da biodiversidade 

animal e proliferação de vetores de doenças; aumento do desconforto térmico; aumento de 

doenças físicas e mentais; perdas de vidas humanas; perdas de bens materiais e históricos.  

1) O risco de diminuição da biodiversidade vegetal ao qual está exposta a flora de 

Salvador se deve a sinais climáticos como aumento das temperaturas e mudança dos 

padrões de circulação atmosférica que podem aumentar a concentração de 

particulado no ar. 

A deficiência hídrica oriunda da mudança nos padrões de precipitação também 

ameaça a flora já que pode reduzir a cobertura vegetal da cidade, isolando seus 

ecossistemas. A ameaça de redução da cobertura vegetal  é composta de duas 

vulnerabilidades que contribuem com o risco de diminuição da biodiversidade vegetal. 

A primeira é composta de três fatores de sensibilidade: infraestrutura urbana 

inexistente ou subdimensionada de diversas áreas da cidade; vetores de expansão 

urbana que avançam sobre áreas naturais e sem infraestrutura (ao exemplo da 

expansão da cidade em direção da Avenida Paralela ou do Litoral Norte onde muitos 

remanescentes de mata atlântica foram destruídos); e as ocupações irregulares, tanto 

de alta quanto de baixa renda, presente na maior parte da cidade, que avançam sobre 
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áreas remanescentes verdes como no caso do parque metropolitano de Pituaçu. Estas 

sensibilidades são potencializadas por duas capacidades negativas que acabam 

incrementando a vulnerabilidade de Salvador ao risco de diminuição da 

biodiversidade vegetal como: planos de mobilidade que não analisam aspectos 

relacionados às áreas verdes, gerando assim impactos ambientais; e fiscalização 

insuficiente sobre as construções irregulares. A segunda vulnerabilidade apresenta 

como fator de sensibilidade o adensamento e inadequabilidade técnica das 

construções. Por adensamento se entende a não observância do espaço em termos 

de permissibilidade do código de obras em relação ao espaço que é possível ocupar 

com área construída dentro dos lotes e distância mínima entre empreendimentos e 

edifícios. Isso leva a mencionar a capacidade negativa de legislações edilícias 

insatisfatórias do ponto de vista ambiental, com referência ao código de obra e ao 

PDDU, embora essas legislações tenham evoluído, elas precisam ser ainda mais 

restritivas nos próprios parâmetros.  

Outro fator que ameaça a flora de Salvador é a alteração dos padrões da vegetação 

gerada tanto pela redução da cobertura vegetal, quanto pela substituição da 

vegetação de restinga por plantas não nativas, tendência devida à crescente erosão 

costeira gerada pelo aumento do nível do mar e pela mudança dos padrões de 

circulação atmosférica. Essa utilização inadequada de espécies vegetais é um fator de 

sensibilidade que poderia ser amenizada através da capacidade de ampliação do 

conhecimento e da valorização dos serviços ecossistêmicos.  

Apesar do predomínio de infraestruturas cinzas na cidade que costumam contribuir 

na diminuição da biodiversidade vegetal, já existe em Salvador um conhecimento 

técnico sobre infraestrutura verde que poderia reverter a situação atual.  

2) O risco de diminuição das reservas hídricas ao qual estão expostos os corpos hídricos 

superficiais e subterrâneos da cidade, se deve às mesmas ameaças evidenciadas no 

ponto 1. A este risco contribui uma vulnerabilidade de Salvador que combina o fator 

de sensibilidade de corpos hídricos canalizados e/ou tamponados com o fator de 

capacidade de poucos projetos de renaturalização destes rios.  

3) O risco de diminuição da biodiversidade animal e proliferação de vetores de doenças 

ao qual está exposta a fauna de Salvador, também se deve às mesmas ameaças 
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evidenciadas no ponto 1 e é potencializado pela vulnerabilidade apresentada no 

ponto 2.  

4) O risco de aumento do desconforto térmico ao qual estão expostas as pessoas que 

vivem ou visitam Salvador também é uma consequência das ameaças apresentadas 

no ponto 1. Ao aumento das ilhas de calor gerado pela redução da cobertura vegetal 

se soma o caraterístico clima quente e úmido da cidade. Este fator de sensibilidade 

poderia ser resolvido através da utilização de materiais e técnicas construtivas 

apropriadas para as condições climáticas do lugar, voltadas à diminuição da 

temperatura nos imóveis e tomando proveito da ventilação natural. No entanto, 

muitos imóveis não são construídos levando esses aspectos em consideração. 

5) O aumento das doenças físicas e mentais é um risco para a população de Salvador que 

pode ser impactada por inundações, alagamentos e deslizamento de terra devido a 

eventos atmosféricos extremos, ou que sofre pelas consequências da redução da 

cobertura vegetal. Existem duas vulnerabilidades que, somando-se à redução da 

cobertura vegetal, contribuem ao risco de aumento das doenças físicas e mentais: 

uma se aponta ao déficit habitacional para população de baixa renda, fator de 

sensibilidade muito sério para Salvador, o qual requer urgentemente políticas 

habitacionais que hoje em dia são insuficientes para satisfazer a demanda da 

população de baixa renda; e outra se refere ao desequilíbrio na distribuição da 

cobertura vegetal entre os bairros da cidade, ao observar os indicadores de área verde 

por habitante em Salvador, os resultados parecem satisfatórios, mas analisando a 

distribuição dessas áreas no território vemos que são distribuídas de forma desigual, 

já que existem bairros que possuem zero hectares de área verde por habitante, 

especialmente no miolo da cidade. Em resposta a esta situação a Prefeitura tem feito 

um trabalho muito importante na proteção das áreas verdes remanescentes através 

da criação de parques urbanos; por essa razão a expansão das áreas protegidas 

urbanas é um fator que cabe mencionar como capacidade. Ao mesmo tempo existe 

uma regularização fundiária de áreas verdes sem fundos apropriadamente 

determinados que impedem que esse trabalho seja mais efetivo. 

6) O risco de perdas de vidas humanas em decorrências de eventos extremos que 

causam deslizamentos de terra é incrementado pelas caraterísticas do solo e relevo 
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com alta declividade na cidade. O baixo nível de conhecimento e articulação das 

comunidades sobre quais são os órgãos que podem ser acionados ou procurados, ou 

aonde buscar as informações em caso de necessidade, é um fator de capacidade 

negativa que incrementa a vulnerabilidade de Salvador frente ao risco de perdas de 

vidas humanas decorrentes de eventos extremos. Quando essas mortes são causadas 

por inundações e alagamentos, os corpos hídricos canalizados e/ou tamponados são 

um fator de sensibilidade que aumenta a vulnerabilidade da cidade.  

7) O risco de perdas de bens materiais e históricos decorrentes de inundações, 

alagamentos e deslizamento de terra também é incrementado pelas vulnerabilidades 

evidenciadas no ponto 6.  

A cadeia de impacto climático desenvolvida pela câmara temática de Áreas verdes aponta 

muitos desafios que Salvador deverá enfrentar nos próximos anos para preservar a qualidade 

de vida e segurança ambiental da sua população. O fluxograma descreve uma cidade que 

ainda persegue um desenvolvimento urbano expansionista, destacado do próprio meio 

natural e por vezes agressivo com ele nas soluções edilícias e de infraestrutura urbana, as 

quais, muitas vezes, carecem de entendimento do próprio contexto climático e 

socioambiental. Por outro lado, a tendência de preferir infraestruturas cinzas está sendo 

revertida pela divulgação do conhecimento técnico sobre soluções baseadas na natureza, um 

fator de capacidade que poderá diminuir a vulnerabilidade de Salvador ao risco de redução 

da qualidade de vida e da segurança ambiental da sua população.  
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Fig 6: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Áreas verdes 
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5.2. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Energia 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Energia, gira em torno da temática de problemas na geração e fornecimento de 

energia em Salvador, devido aos impactos da mudança do clima. Dentro da temática 

investigada, foram evidenciados quatro (4) riscos específicos: diminuição da capacidade de 

geração nas hidrelétricas; aumento do consumo de combustíveis fósseis; interrupção do 

fornecimento de energia; destruição da infraestrutura de transmissão  

1. O risco de diminuição da capacidade de geração nas hidrelétricas se deve ao aumento 

de temperatura e das mudanças nos padrões de precipitação. Esses fatores geram um 

aumento da evapotranspiração e períodos de seca mais prolongados, que refletem 

no acúmulo de água das represas hidrelétricas, resultando no nível de produção por 

parte dessas usinas. Além das ameaças apresentadas existe uma sensibilidade 

regional que também influencia diretamente nesse risco esperado em Salvador, que 

seria a dependência de uma fonte única de geração sendo a capacidade para reverter 

esse quadro: diversificar e implementar fontes alternativas de geração; criação de 

outras políticas de incentivo e subsídios (ex.: IPTU Amarelo); firmar parcerias e 

fomentar soluções de eficiência energética. 

2. O risco de aumento do consumo de combustíveis fósseis pode decorrer das mudanças 

nos padrões de precipitação que podem afetar diretamente na disponibilidade de 

água para as plantações voltadas para a agroenergia, geração de biocombustíveis. 

Além dessa ameaça existem 2 sensibilidades específicas para a região de Salvador que 

auxiliam nesse processo: dependência de limitadas fontes de energia alternativas; 

ausência de áreas agricultáveis (produção de energia). Para tentar minimizar esse 

risco e auxiliar na capacidade dessas sensibilidades, poderia ser feito um 

aproveitamento de fontes alternativas de energia (Biomassa, etc.), a criação de 

políticas de incentivo para os diversos setores e tipos de consumidores e a cooperação 

mútua com municípios vizinhos para produção agroenergética. Também foram 

evidenciadas algumas capacidades negativas que acabam contribuindo ao risco de 

aumento do consumo de combustíveis fósseis como o pouco incentivo no setor 

industrial para adotar fontes alternativas de energia e o insuficiente fomento a 

pesquisas e parcerias institucionais. 
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3. O risco de interrupção do fornecimento de energia vem associado principalmente a 

eventos extremos como, tempestades e aumento do calor, mudança nos padrões de 

precipitação e aumento do nível do mar, todos esses sinais impactam as 

infraestruturas de transmissão de energia. Uma sensibilidade de Salvador que agrava 

ainda mais esse risco é o relevo acidentado presente na cidade, o que aumenta o 

escoamento da água em eventos extremos e o deslizamento de encostas ocasionados 

por esses mesmos fatores. Para mitigar os risco de interrupção do fornecimento de 

energia derivado, em parte,  pelo relevo acidentado da cidade, existem fatores de 

capacidade como a necessidade de intensificar a recuperação e manutenção de 

encostas; a necessidade de revisão do ordenamento urbano, principalmente políticas 

públicas que definam melhor as áreas de adensamento populacional e as áreas de 

ocupação; o aproveitamento do potencial para a geração distribuída de energia, 

menos vulnerável a interrupção de fornecimento de energia em comparação a um 

sistema centralizado em grande escala. Por outra parte ainda existe a capacidade 

negativa de insuficiente fomento a educação ambiental e responsabilidade social.  

4. O risco de destruição da infraestrutura de transmissão, vem associado aos mesmos 

sinais citados no ponto 3 porém possui em sua estrutura uma sensibilidade associada 

a extensão costeira, que por um lado aumenta a chance de inundações devidas ao 

aumento do nível do mar e que por outro não é aproveitada para a produção de 

energia maremotriz. A esta capacidade negativa se suma o pouco ordenamento 

urbano específico para faixa costeira e a necessidade de políticas de incentivo à 

pesquisa e desenvolvimento. 

Enfim, uma vulnerabilidade que contribui aos problemas na geração e fornecimento de 

energia em Salvador apresenta como principais fatores de sensibilidade a dependência de 

uma única fonte de geração de energia e o seu relevo acidentado, sendo essas duas 

sensibilidades apresentadas em conjunto uma acaba por influenciar na outra, podendo as 

duas serem resolvidas através da diversificação da produção energética, seja por energia 

maremotriz, seja pela produção de biocombustível, o que influenciaria nas infraestrutura de 

produção e nas infraestruturas de fornecimento de energia. 
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Fig 7: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Energias renováveis e eficiência energética 
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5.3. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Eventos extremos 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Eventos Extremos, se concentra sobre o risco de aumento das perdas 

relacionadas à episódios extremos devido aos impactos da mudança do clima. Dentro da 

temática investigada, foram evidenciados dez (10) riscos específicos: perda de faixa de praias; 

diminuição de áreas de pesca e mariscagem; precarização da qualidade de vida e do trabalho; 

deslizamentos de terra em área construída, desabamento de imóveis; interdição de vias com 

paralização do transporte; descontinuidade de abastecimento de água e energia; 

alagamentos; aumento das doenças associadas a vetores; falta de recarga de lençol e 

disponibilização de água para lagoas e canais de drenagem. 

1. O risco de perda de faixa de praia se deve à erosão costeira que por causa do aumento 

do fluxo de maré devido ao aumento da temperatura e à alteração da circulação 

atmosférica e oceânica, afeta a infraestrutura urbana ao longo da costa. 

2. A erosão também pode levar ao risco de diminuição das áreas de pesca e mariscagem 

que afeta diretamente as comunidades tradicionais locais. A relação deste risco com 

o excesso hídrico causado pela mudança dos padrões de precipitação, se deve ao 

despejo de esgoto próximo à costa que polui as praias e ocasiona a diminuição das 

áreas de pesca e mariscagem.  

3. O risco de precarização da qualidade de vida e do trabalho se deve, por um lado, aos 

fatores de risco de perda das faixas de praias e de diminuição de áreas de pesca e 

mariscagem que poderiam interferir nas relações culturais e sociais que as pessoas 

estabelecem com a praia e com o mar, modificando os modos de vida; por outro, aos 

eventos climáticos extremos que podem expor a sociedade civil a deslizamentos de 

terra em área construída e a redução da oferta hídrica e desigualdade no 

abastecimento. Este risco se faz ainda maior para grupos vulneráveis da sociedade 

com características de renda, etnia e gênero, que em Salvador são sinônimos de 

sensibilidade. Para amenizar a precarização da qualidade de vida e do trabalho é 

preciso desenvolver fatores de capacidade como políticas de acesso a transferências 

de renda, uma política de igualdade social, e elaborar um Plano Municipal de 

Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PMAMC) atualmente em 

desenvolvimento em Salvador.  
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4. O risco de deslizamento de terra em área construída e o consequente risco de 

desabamento de imóveis devidos a eventos climáticos extremos, impactam 

sobretudo os moradores de áreas de risco, que em Salvador é um fator de 

sensibilidade já que corresponde a 45% da população.  

5. Além disso, muitas dessas casas são construídas com dificuldade de acesso a técnicas 

adequadas, outro fator que aumenta a sensibilidade de Salvador ao risco de 

desabamento de imóveis. Por essa razão é preciso desenvolver uma política 

habitacional ampla, que hoje aparece só parcialmente no plano diretor de Salvador. 

Por outro lado, a cidade já possui um Sistema de Alerta e Monitoramento (NUPDECS 

e CEMADEC), fator de capacidade que mitiga os riscos de deslizamento e 

desabamento. 

6. O risco de interdição de vias de paralisação do transporte para o sistema de transporte 

coletivo, decorre das ameaças de deslizamentos de terra, inundações e alagamento 

devidas as chuvas e calor extremos. A dependência de um único modal ou via de 

transporte em áreas segregadas, deixa Salvador sensível ao risco de interdição de vias 

e paralisação de transporte. A diversificação dos sistemas de transporte e das vias é 

um fator de capacidade adaptativa que poderia amenizar este risco no futuro. 

7. O risco de descontinuidade no abastecimento de água e energia pode ser causado por 

inundações, alagamentos e deslizamentos de terras devidos a eventos de chuvas 

extremas que acabam afetando os serviços públicos básicos. 

8. Além de ser uma ameaça, os alagamentos também são contemplados com um risco 

derivado das chuvas extremas, que sobrecarregam a rede de drenagem. Esse risco é 

potencializado pelo solo impermeabilizado e por uma rede subdimensionada. A 

implementação de uma rede de escoamento pluvial eficiente e o aumento do parque 

de Plataformas de Coletas de Dados (Meteorológicas, Hidrológicas e Pluviométricas) 

são fatores de capacidade que mitigariam o risco de alagamentos. 

9. Os alagamentos também podem gerar outro risco ligado ao aumento de doenças 

associadas a vetores, que poderiam sobrecarregar o sistema de saúde que já se 

encontra em um estado de criticidade. Investir no fortalecimento do sistema de saúde 
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poderia preparar Salvador a enfrentar doenças e ferimentos decorrentes dos 

impactos da mudança do clima.  

10. O risco da diminuição ou falta de recarga do lençol e disponibilização de água para 

lagoas e canais de drenagem é um risco que já é realidade na Lagoa do Abaeté e que 

é potencializado pelo solo impermeabilizado. Para minimizar este risco Salvador 

precisa aumentar as zonas de recarga de água através da criação de parques e da 

diminuição da impermeabilização de algumas áreas da cidade. 

Enfim, a principal vulnerabilidade que contribui para o aumento das perdas relacionadas à 

episódios extremos em Salvador é a desigualdade social que se reflete na condição de 

moradia precária e/ou em áreas de risco de quase metade da sua população, estresse crônico 

evidenciado também pela estratégia de resiliência. As políticas públicas possuem um papel 

fundamental na abordagem deste estresse podendo reduzir o risco de perdas relacionadas a 

eventos extremos.  

.
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Fig 8: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Eventos extremos
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5.4. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Gerenciamento Costeiro 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Gerenciamento Costeiro, circunda a temática de danos aos ecossistemas 

costeiros em Salvador, devido aos impactos da mudança do clima. Dentro da temática 

investigada, foram evidenciados dez (10) riscos específicos: aumento de casos de doenças de 

veiculação hídrica; danos às infraestruturas urbanas e edificações; aumento da geração de 

resíduos; perdas de bens materiais; redução de áreas de praias para recreação e turismo; 

perda de zonas de retroalimentação de aquíferos e lençóis freáticos; biomagnificação de 

poluentes tóxicos na cadeia alimentar; perda de serviços ecossistêmicos; aumento da pesca 

ilegal no período de defeso, o que impacta a população que vive da pesca artesanal, tirando 

não só́ seu sustento mas também sua alimentação; impacto negativo na economia. 

1. O risco do aumento de casos de doença de veiculação hídrica na cidade baixa já ocorre 

no local em função dos alagamentos. Esta situação poderá piorar com as inundações 

causadas pelo aumento do nível do mar e pelos efeitos da mudança dos padrões de 

precipitação que prospecta dias chuvosos concentrados e tempestades.  

2. O risco de danos às infraestruturas urbanas pode ser causado tanto por alagamentos, 

devido as tempestades ou concentração de dias chuvosos, tanto por inundações e 

erosão costeira devido ao aumento do nível do mar que ameaça a urbanização de 

Salvador, que surge muito próxima da linha de costa. Um fator de sensibilidade que 

se soma às ameaças das inundações é a ineficiência do sistema de drenagem da orla 

atlântica. Afortunadamente há zonas da orla com elevação de costa o que diminui as 

possibilidades de inundação minimizando o risco de danos à infraestrutura urbana. 

Outras sensibilidades que contribuem a este risco são o padrão de ocupação e relevo, 

a existência de imóveis com padrão construtivo inadequado, e a infraestrutura urbana 

precária. Mas essas sensibilidades serão amenizadas pelo Plano Municipal de 

Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima atualmente em desenvolvimento.  

3. O risco do aumento da geração de resíduos também se deve aos fatores descritos nos 

pontos 1 e 2  

4. O risco de perda de bens materiais decorrente das inundações e do transporte de 

material particulado para a costa, ameaçam a qualidade da água do mar e o turismo 
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ecológico e lazer que também pode ser impactado pela perda de biodiversidade 

costeira devida ao aumento da temperatura de superfície do oceano.  

5. O risco de redução de áreas de praia para recreação e turismo por efeito da erosão 

costeira é potencializado pela proximidade das infraestruturas urbanas à linha de 

costa. Este fator de sensibilidade pode ser minimizado através da capacidade de 

recomposição do perímetro costeiro aproveitando a disponibilidade de areia 

proveniente de Santo Antônio. 

6. O risco de perda de zonas de retroalimentação de aquíferos e lençóis freáticos através 

dos impactos na vegetação de restinga é ameaçada pela perda de biodiversidade e 

pela erosão costeira. 

7. O risco de biomagnificação de poluentes tóxicos na cadeia alimentar é uma 

consequência dos impactos nos manguezais ameaçados pela erosão costeira, pela 

perda de biodiversidade, e pela liberação de contaminantes devida à redução do pH 

das águas que sequestram os GEE presentes na atmosfera. A presença de poluentes 

persistentes em sedimentos, é um fator de sensibilidade que se relaciona com a 

presença de manguezais porque o sedimento de manguezal apresenta uma 

concentração elevadíssima de poluentes como metais e hidrocarbonetos. O que 

mantem esses materiais poluentes dentro do sedimento é a condição geoquímica 

dessa área. Para minimizar o risco de biomagnificação destes poluentes tóxicos na 

cadeia alimentar, existe a capacidade de remediação dos sedimentos dos manguezais. 

8. O risco de perda de serviços ecossistêmicos é a consequência dos últimos três riscos 

mencionados: redução de áreas de praia para recreação e turismo; perda de zonas de 

retroalimentação de aquíferos; biomagnificação de poluentes tóxicos na cadeia 

alimentar. Não só as praias, a vegetação de restinga e os manguezais estão expostos 

à perda de serviços ecossistêmicos, mas também os recifes de corais que estão 

ameaçados de branqueamento devido à acidificação do oceano; as baleias em época 

reprodutiva e a atividade pesqueira e mariscagem que poderão ser impactadas pela 

alteração das rotas dos animais marinhos devida à mudança nas correntes marítimas 

decorrentes do aumento da temperatura de superfície do oceano. Em relação à 

presença de manguezais há o lançamento de efluentes em áreas estuarina, um fator 

de sensibilidade que junto ao monitoramento ambiental ineficiente contribui ao risco 
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de perda de serviços ecossistêmicos. Outro fator de sensibilidade que se soma à 

ameaça de perda de biodiversidade costeira é o padrão de distribuição específico das 

espécies endêmicas da costa de Salvador que só sobrevivem no próprio ecossistema. 

Mas o conhecimento existente em Salvador sobre os ecossistemas costeiros junto à 

criação de parques costeiros e proteção de áreas sensíveis, são fatores de capacidade 

que previnem o risco de perda de serviços ecossistêmicos.  

9. O risco de aumento da pesca ilegal no período de defeso que impacta a população 

que vive da pesca artesanal, tirando não só́ seu sustento, mas também sua 

alimentação, pode decorrer da alteração das rotas dos animais marinhos impactando 

a atividade pesqueira e mariscagem. Relacionada a esta, já existe em Salvador o fator 

de sensibilidade de pesca predatória e com bomba. Para evitar o risco da pesca ilegal 

é necessário aumentar a fiscalização da pesca predatória bem como remodelar o 

manejo da pesca. 

10. No risco de impacto negativo na economia conflui o risco de aumento da pesca ilegal 

que pode tirar o sustento e a alimentação da população que vive de pesca artesanal, 

e a perda de serviços ecossistêmicos. A esta perda se somam duas sensibilidades que 

podem incrementar os impactos negativos na economia: a dependência do setor de 

serviços na economia da cidade e a desigualdade socioeconômica. A isso se somam: a 

pouca capacidade de investimento público e privado que é uma limitação econômica 

de Salvador, uma cidade que arrecada pouco e depende de serviços que estão 

ameaçados pela mudança climática; e a cultura de afastamento entre a sociedade civil 

poder público diante das decisões que nem sempre são tomadas de forma dialogada, 

dessa forma, as chances de obter sucesso é muito baixa. Por outro lado, a existência 

do Painel Salvador de Mudança do Clima que é um ambiente de articulação entre 

poder público e sociedade para difusão de conhecimentos técnicos é um fator de 

capacidade extremamente positivo, bem como a participação atual da cidade em 

redes internacionais de estudos sobre a mudança climática que favorece a troca de 

experiências para aprender e também transferir aprendizado. Mesmo assim, a 

intensificação da articulação entre as instituições para adaptação e mitigação, é um 

fator de capacidade que precisa ser trabalhado. 
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Enfim, as vulnerabilidades que mais possuem influencia dentro da câmara de Gerenciamento 

Costeiro são, a ineficiência do sistema de drenagem da orla atlântica, o padrão de ocupação 

e relevo, infraestrutura urbana precária e a existências de imóveis com padrão construtivo 

inadequado, todas as vulnerabilidades que mais influenciam para com o risco de danos aos 

ecossistemas costeiros podem ser minimizadas ou até eliminadas, através de padrões de 

fiscalização ou a criação de uma fiscalização para renovação da orla, ou até mesmo, a 

aplicação de multas ambientais para a alocação incorreta de resíduos que impedem o 

escoamento correto dentro do centro urbano e a aplicação de multas para as construtoras 

que não seguirem um padrão ambiental, que seja condizente com a redução desses riscos 

futuros. 
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Fig 9: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Gerenciamento Costeiro 
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5.5. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Gestão da água 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Gestão da Água, se concentra sobre a temática do risco de redução da 

disponibilidade de água para abastecimento humano em Salvador, devido aos impactos da 

mudança do clima. Dentro da temática investigada, foram evidenciados quatro (4) riscos 

específicos: rebaixamento do nível estático das águas subterrâneas; restrição de mananciais 

para captação, devida à baixa qualidade da água; agravamento dos conflitos de uso da água 

entre abastecimento humano e agricultura; e redução do volume armazenado nos 

reservatórios para abastecimento humano. 

1. O risco de rebaixamento do nível estático das águas subterrâneas se deve a sinais 

climáticos como o aumento da temperatura, que gera um aumento da 

evapotranspiração, e à diminuição das precipitações que leva a uma redução do 

escoamento superficial. Esses fatores reduzem a recarga dos aquíferos, impactando 

as águas subterrâneas e os lençóis freáticos. Além destes fatores de ameaça, há uma 

componente de vulnerabilidade que inclui várias características de Salvador que 

potencializam o risco de rebaixamento do nível estático das águas subterrâneas: o 

aumento da áreas impermeabilizadas na cidade; a ausência de soluções baseadas em 

sistemas de drenagem sustentáveis que priorizem a infiltração das águas no subsolo; 

e o monitoramento insuficiente da captação da água subterrânea. Por outro lado, 

existe a capacidade de expansão do sistema existente de fiscalização que pode 

prevenir o risco de rebaixamento do nível estático das águas subterrâneas.  

2. O risco de restrição de mananciais para captação se deve a sinais climáticos como a 

diminuição das precipitações e a seca extrema que causam a redução das vazões 

médias dos rios impactando os reservatórios de abastecimento dos rios Joanes e 

Jacuípe. Estes últimos também são expostos à degradação da qualidade da água que 

pode se dar tanto pela diminuição da diluição de poluente devida à seca, quanto pelas 

inundações decorrentes de chuvas intensas e do aumento do nível do mar que 

também podem gerar infiltrações de água salgada nos lençóis freáticos. O risco de 

restrição de mananciais para captação é potencializado por duas vulnerabilidades 

identificadas: a primeira composta pelo fator de sensibilidade de aumento dos 

custos/recursos para abastecimento de água, mas mitigada pelo fator de capacidade 
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adaptativa de desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de água; a 

segunda contempla o aumento dos níveis de poluição das águas como fator de 

sensibilidade, mas inclui a expansão da uma cobertura de saneamento que priorize a 

recuperação de recursos, como fator de capacidade adaptativa. 

3. O risco de agravamento dos conflitos de uso da água entre abastecimento humano e 

agricultura pode decorrer de eventos de calor extremo que intensificam situações de 

ilhas urbanas de calor, o que poderia levar a um aumento da demanda de água pela 

população que busca amenizar os efeitos do calor extremo. Isso afetaria o rio 

Paraguaçu, que é a principal fonte de abastecimento de Salvador, mas que também 

serve uma região de produção agrícola, pecuária e de energia. O fator de sensibilidade 

de intensificação de conflitos entre demanda versus oferta devidos ao aumento da 

demanda d’água, pode contribuir ainda mais ao risco acima mencionado, mas uma 

gestão destes conflitos poderia funcionar como capacidade adaptativa para minimizar 

os danos. 

4. O risco de redução do volume armazenado nos reservatórios para abastecimento 

humano se deve à degradação da qualidade da água e ao aumento da sua demanda 

devida os efeitos das mudanças climáticas, mas também pode ser potencializado pela 

perda da capacidade da infraestrutura hídrica para enfrentamento da alteração dos 

regimes fluviométricos. Porém, este fator de sensibilidade poderia ser amenizado 

através da capacidade adaptativa de gestão da demanda d’água. Outro fator de 

sensibilidade que poderia potencializar o risco de redução do volume armazenado nos 

reservatórios para abastecimento humano é a redução do tempo de vida útil das 

reservas de água; mas a elaboração de políticas para adoção de fontes alternativas 

como captação de água da chuva, reuso de águas cinzas, ou dessalinização da água 

do mar, é um fator de capacidade adaptativa que poderia mitigar este risco. 

Enfim, uma vulnerabilidade que contribui ao risco de redução da disponibilidade de água para 

abastecimento humano apresenta como fator de sensibilidade a deficiência no controle das 

perdas na distribuição de água na cidade, as quais poderiam ser obviadas através da 

implementação de um sistema de monitoramento e manutenção do sistema de distribuição 

de água como fator de capacidade adaptativa. 
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Fig 10: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Gestão da água
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5.6. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Inovação 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Inovação para a sustentabilidade, se concentra sobre o risco de indisponibilidade 

financeira para inovação sustentável em função do redirecionamento de recursos para 

atender às situações de desastres climáticos em Salvador. Dentro da temática investigada, 

foram evidenciados três (3) riscos específicos: permanência da desigualdade social; ausência 

de domínio pleno das tecnologias inovadoras; e despreparo frente situações de risco e 

incertezas. 

1. O risco de permanência da desigualdade social se deve à mudança dos padrões de 

precipitação que pode levar a períodos de seca prolongada com o consequente 

desabastecimento de insumos, o que aumentaria o preço dos insumos necessários 

para a produção e poderia levar ao fechamento de várias empresas, afetando a 

estabilidade social. Períodos de seca prolongada também podem levar a um déficit de 

água para abastecimento e produção de energia; por outro lado, eventos de calor 

extremo causam ilhas urbanas de calor que podem levar ao aumento do consumo de 

energia ou gerar uma perda de biodiversidade propiciando o aumento de zoonoses. A 

falta de água para abastecimento e energia junto com o aumento do consumo de 

energia e o aumento do custo dos insumos de produção, aumentaria o custo de vida 

o que reduziria a qualidade da mesma ameaçando a estabilidade social. A estes 

fatores de ameaça se soma uma vulnerabilidade que aumenta o risco de permanência 

da desigualdade social: a baixa qualidade do ensino, o empreendedorismo e a 

capacidade de criação que não são estimulados nas escolas e a cultura de menos valia 

das atividades de pesquisa são fatores de sensibilidade potencializados pela 

capacidade negativa de políticas educacionais que não fomentam o desenvolvimento 

da criatividade e espírito empreendedor.  

2. A ausência de domínio pleno das tecnologias inovadoras também é um risco para 

estabilidade social, mas também para os investimentos em universidades e centros 

de pesquisas e para o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Ele pode se 

desencadear a partir das mudanças nos padrões de precipitação que podem gerar 

secas, desdobrando as ameaças descritas no ponto 1. O aumento do custo da vida 

causado por essas ameaças levaria por um lado à “fuga de cérebros” e por outro ao 
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aumento do tempo gasto para atividades básicas de auto sustento gerando uma 

redução da escolaridade e qualificação da população. Isso afetaria tanto as 

universidades e centros de pesquisas quanto o ecossistema de empreendedorismo e 

inovação. Este ecossistema apresenta uma vulnerabilidade que contribui ao risco de 

ausência de domínio pleno das tecnologias inovadoras: a desarticulação do 

ecossistema de inovação, fraco e pouco articulado entre os atores (poder público, 

centros de tecnologia, inovação, pesquisa, universidades e empresas) e a ausência de 

uma instituição catalisadora para formar redes de colaboração e construir um 

ambiente coeso, articulado e dinâmico de estímulo à pesquisa e inovação. 

3. O despreparo frente as situações de risco e incertezas é um risco para os fundos 

orçamentários que são ameaçados pela redução das receitas e pelo aumento das 

despesas municipais devida a redução do turismo decorrente de inundações e 

alagamentos causados por tempestades e pelo aumento do nível do mar. As 

inundações, os alagamentos e os deslizamentos de terra também podem geram 

gastos para reparação de danos que podem impactar os fundos orçamentários, bem 

como o aumento do consumo de energia em resposta ao calor extremo. O risco de 

despreparo frente a situações de risco e incerteza é incrementado por três 

vulnerabilidades. Uma é a baixa qualidade do ensino descrita no ponto 1. Outra se 

refere ao custo alto do capital e a restrição do venture capital, fator de sensibilidade 

potencializado pela capacidade negativa de ausência de políticas voltadas ao venture 

capital e falta de investidores “anjos” e por uma política ainda embrionária de 

estímulo e desenvolvimento de Hubs de startups e empresas de base tecnológica. E 

por fim, uma legislação incipiente para estimular inovação e especialmente a inovação 

sustentável à qual se soma o pouco investimento das empresas em pesquisa e 

inovação já que poucas empresas têm um modelo de negócios voltados a pesquisa e 

desenvolvimento de tecnologias. A este fator de sensibilidade se adiciona a 

capacidade negativa de uma política ainda embrionária de incentivo financeiro para 

que as empresas realizem atividades de P&DI e fomentem a inovação para 

sustentabilidade  

A cadeia de impacto climático de inovação descreve uma Salvador que está começando a 

elaborar políticas de estimulo e incentivo para empresas e pesquisas sobre inovação e 
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sustentabilidade, mas muito pode ser feito ainda para fortalecer este setor e evitar que no 

futuro este possa correr o risco de indisponibilidade financeira para inovação sustentável em 

função do redirecionamento de recursos para atender às situações de desastres climáticos. 

O fluxograma traça vários caminhos que podem ser tomados, a partir do estímulo ao 

empreendedorismo na educação escolar, passando pela criação de uma instituição 

catalizadora de pesquisas em inovação e hubs para startup de base tecnológica, até incentivos 

para empresas que foquem em pesquisa, desenvolvimento e inovação. A implementação 

destes fatores de capacidade proporcionará um ambiente de inovação coeso, articulado, 

dinâmico e resiliente ao risco de redirecionamento de recursos devido à mudança do clima. 
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Fig 11: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Inovação para a sustentabilidade 
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5.7. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Mobilidade 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Mobilidade, se concentra sobre o risco de agravamento das condições de 

mobilidade devido aos impactos da mudança do clima. Dentro da temática investigada, foram 

evidenciados sete (7) riscos específicos: aumento de acidentes com mortos e feridos no 

trânsito; falta de canais de tráfego para o transporte coletivo; perda da produtividade 

econômica; aumento dos custos com manutenção dos sistemas; problemas de acessibilidade; 

problemas de integração entre os bairros; e dificuldade de alocar investimentos para o 

transporte coletivo. 

1. O risco de aumento de acidentes com mortos e feridos no trânsito pode decorrer de 

mudanças extremas do clima que podem gerar ressacas mais frequentes ou chuvas 

intensas. Inundações e deslizamentos de terra, resultado dessas mudanças, 

contribuem a aumentar o tráfego, criando congestionamento e acidentes que afetam 

sobretudo os pedestres. Uma mudança gradual como o aumento da temperatura 

também é considerada uma ameaça que pode levar a uma queda no transporte ativo 

e coletivo e a um aumento do tráfego: ela contribui à formação de ilhas urbanas de 

calor que criam desconforto térmico na cidade induzindo as pessoas à dependência 

do transporte individual. O comportamento inseguro no trânsito é um fator de 

sensibilidade da realidade de Salvador que se soma às ameaças climáticas na definição 

do risco de acidentes com mortos e feridos no trânsito. Por outro lado, Salvador 

possui também capacidades positivas como a fiscalização eletrônica educativa no 

trânsito, a implementação de programas de redução de incidentes e a implementação 

de velocidades seguras nas vias, que contribuem a diminuir este risco. 

2. A falta de canais do tráfico parar o transporte coletivo é outro risco, devido às 

mudanças extremas do clima e ao aumento do tráfego gerado pela dependência da 

população do transporte individual. 

3. O risco de perda da produtividade econômica do sistema de transporte coletivo é 

outra consequência da queda de passageiros, já que o sistema se mantém com a 

arrecadação de bilhetes, o que poderia levar a contínuos reajustes de preço das 

passagens. O aumento do preço poderia desencorajar a população (que em sua 

maioria possui um baixo poder aquisitivo) em escolher o transporte coletivo. Por essa 
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razão é necessário um aprimoramento da política de redução da tarifa, um fator de 

capacidade que ainda não foi implementado em Salvador. Existem outras 

sensibilidades relacionadas à queda de passageiros do transporte coletivo como o 

baixo conforto e confiabilidade no sistema, a falta de segurança para acesso aos meios 

de transporte (como deslocamentos a pé até o ponto de ônibus em zonas inseguras) 

e o desconforto ou incapacidade na utilização de passarelas elevadas de cruzamento 

de pedestre e acesso ao metrô. Isso demostra uma necessidade de maior integração 

entre os maiores modais que é um fator de capacidade que foi desenvolvido no 

PLANMOB e está em processo de implementação. 

4. O risco de aumento dos custos com manutenção dos sistemas se deve às mudanças 

extremas do clima que, através de inundações e deslizamentos, podem degradar os 

veículos e as infraestruturas (trilhos, estações, pontos de ônibus, planos inclinados) 

requerendo novos investimentos para manter a operação. 

5. Problemas de acessibilidade são riscos decorrentes de chuvas intensas, inundações e 

deslizamentos, aos quais se adiciona complexa distribuição geográfica das 

populações, com diferentes demandas sociais, fator de sensibilidade caraterístico de 

Salvador. A criação de novas centralidades, com um padrão de desenvolvimento 

urbano de uso misto, poderia aumentar a acessibilidade pedestre aos serviços, 

diminuindo a necessidade de deslocamentos diários da população em transporte 

motorizado. 

6. O risco de problemas de integração entre os bairros é uma consequência derivada do 

risco específico de problemas de acessibilidade e se refere às mesmas ameaças e 

vulnerabilidades descritas no ponto 5. 

7. A dificuldade de alocar investimentos no setor de transporte coletivo é um risco para 

a manutenção e renovação da frota de ônibus e BRT, que podem sofrer uma queda 

nas prestações por causa do calor intenso. À ameaça de mal funcionamento de 

veículos elétricos e diesel, se adiciona o alto custo de manutenção do sistema de 

transporte coletivo, que é um fator de sensibilidade que aumenta o risco de 

dificuldade para alocar investimentos para o transporte coletivo. O fortalecimento de 

uma política de mobilidade sustentável e a necessidade de investimentos para uso de 
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veículos com energia renovável, são capacidades de Salvador que ainda faltam ou são 

muito tímidas para serem consideradas eficazes. 

A cadeia de impacto climático de mobilidade demostra a urgência de investir no transporte 

ativo e coletivo de matriz energética renovável, buscando aumentar a atratividade do 

sistema, seja do ponto de vista econômico, seja da qualidade do serviço oferecido, através de 

melhorias no acesso e integração bem como no conforto e segurança das pessoas, alcançando 

assim um aumento da adesão da população de Salvador para evitar um agravamento das 

condições de mobilidade no futuro. 
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Fig 12: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Mobilidade 
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5.8. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Resíduos 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Resíduos, gira em torno do risco de impactos negativos no ambiente e na saúde 

da população de Salvador por efeito da mudança do clima. Dentro da temática investigada, 

foram evidenciados seis (6) riscos específicos: saúde pública e morbidade (doenças infeciosas, 

contaminação química), mortalidade; danos a bens materiais (ambiente construído, 

drenagem, unidades de valorização e disposição final de RS, patrimônio); contaminação do 

solo, água e ar (alteração das características do solo e da qualidade da água e dos seus 

ecossistemas, qualidade do ar); perda de recursos em matéria, energia e monetário; poluição 

visual; colapso socioeconômico. 

1. O risco de saúde pública, morbidade e mortalidade se deve a todos os sinais climáticos 

descritos na cadeia (aumento de temperatura, mudanças nos padrões de 

precipitação, aumento do nível do mar e tempestades), uma vez que todos eles têm 

impacto direto nas pessoas e no ecossistema. Esses fatores fazem aumentar a atração 

de vetores, aumentam a liberação e transporte de substâncias perigosas dos resíduos 

e aumentam a quantidade de resíduos, dificultando o escoamento da água da chuva. 

Além das ameaças apresentadas, algumas vulnerabilidades regionais também 

influenciam diretamente nos riscos para a saúde dos Soteropolitanos, principalmente 

a desigualdade social que é potencializada pela fragilidade educacional 

(comportamental e ambiental); os padrões de ocupação irregular difíceis de se 

monitorar por causa da escassez de instrumentos de controle regulatórios e de 

fiscalização; o relevo acidentado que proporciona áreas de difícil acesso onde a coleta 

de resíduos é insuficiente ou inviável; e uma densidade habitacional elevada em 

bairros de baixo IDH com acesso insuficiente a serviços público de saneamento. 

2. O risco de contaminação do solo, água e ar ao qual está exposto o ecossistema, é 

causado pelas mesmas ameaças e vulnerabilidades evidenciadas no ponto 1, e 

reverbera nos riscos de poluição visual, perda de recursos financeiros e colapso 

socioeconômico. 

3. O risco de danos a bens materiais pode decorrer do aumento do nível do mar, das 

tempestades e das mudança dos padrões de precipitação que podem afetar 

diretamente na dispersão de resíduos, dificultar o escoamento da água de chuva pelo 
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acúmulo de resíduos e aumentar o carreamento de resíduos para o continente e ou 

desse para o oceano. Além das ameaças supracitadas existem 3 vulnerabilidades 

específicas para a região de Salvador que auxiliam nesse processo: a desigualdade 

social potencializada pela fragilidade educacional; a região costeira com áreas de 

grande relevância e sensibilidade ambiental sujeitas a dificuldade de controle das 

atividades antrópicas nas praias e imediações, mas que por outro lado já vivenciam 

um maior acompanhamento por despertarem atenção quanto a visibilidade turística, 

lazer, preservação ambiental, entre outros; e o turismo predatório de Salvador 

caraterizado por grandes eventos com concentração espacial e temporal de elevada 

geração de resíduos sólidos (RS), referente ao qual ainda existem poucas políticas e 

programas que minimizem a geração de resíduos.  

4. O risco de poluição visual é uma consequência dos riscos de contaminação do 

ambiente e de danos a bens materiais. Como no caso do risco anterior, ele é 

potencializado pela condição habitacional dos bairros de baixo IDH de Salvador onde 

a alta densidade populacional proporciona uma alta concentração de resíduos mas 

onde a dificuldade de acesso complica a coleta dos mesmos criando as condições para 

que esses resíduos sejam despejados no ambiente contribuindo com o risco de 

poluição visual e do meio ambiente. O despejo dos resíduos no ambiente é também 

uma realidade dos grandes eventos que também causam poluição visual. 

5. Assim como citado anteriormente, o risco de perda de recursos financeiros, possui as 

mesmas ameaças e mesmos sinais que o risco de contaminação do solo, água e ar, 

porém existe uma outra vulnerabilidade específica de Salvador que pode acarretar 

esse risco: as poucas rotas tecnológicas existentes no sistema dos resíduos sólidos 

potencializada pela fragilidade institucional de gestão de RS. Porém, existem alguns 

programas de incentivo a novos modelos de gestão de resíduos sólidos em pequena 

escala e de unidades de tratamento e recuperação de energia como o aterro 

bioenergético, bem como uma estrutura instalada de pesquisa. Essas capacidades 

presentes em Salvador podem mitigar o risco de perda de recursos financeiros. 

6. O risco de colapso socioeconômico vem associado não somente ao risco de 

contaminação do solo, água e ar, mas também vem da associação desse risco com o 

risco de perda de recursos em matéria, energia e monetário, e saúde  pública, 
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morbidade, ou seja, pode vir a ocorrer devido ao acumulo de riscos e a junção de 

vários riscos em um único sistema. 

Enfim, a vulnerabilidade que mais contribui ao risco de impactos negativos no ambiente e na 

saúde da população de Salvador apresenta como principais fatores de sensibilidade a 

desigualdade social, fragilidade educacional; o relevo acidentado (áreas de difícil acesso) e a 

concentração espacial da geração de resíduos sólidos, coleta de resíduos deficientes ou 

inviável e falta de acesso a serviços de saneamento básico. Tais sensibilidades poderiam ser 

evitadas ou reduzidas através da elaboração de um plano de saneamento básico e 

instrumentos de educação ambiental em áreas de vulnerabilidade, educando, ensinando e 

disponibilizando para partes mais vulneráveis da população o conhecimento sobre o 

gerenciamento dos seus resíduos sólidos e possibilitando a destinação adequada desses 

resíduos.
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Fig 13: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Resíduos 
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5.9. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Resiliência 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Resiliência, se concentra sobre a temática do risco de aumento da desigualdade 

social em Salvador, devido aos impactos da mudança do clima. Dentro da cadeia, encontram-

se dez (10) riscos específicos: retração de grandes investimentos privados; redução de oferta 

de empregos; redução de renda; dificuldades de acesso à educação profissionalizante; 

redução de acesso a espaços públicos qualificados; redução de acesso a “moradia digna”; 

precarização do acesso a infraestrutura; precarização do acesso aos serviços; Aumento do 

percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social; Insegurança alimentar 

(quantidade e qualidade).  

1. O risco de retração de grandes investimentos privados pode ser desencadeado pelo 

aumento da temperatura atmosférica que, gerando um aumento da temperatura do 

oceano, causa a perda de biodiversidade afetando pescadores, marisqueiras e quem 

trabalha com turismo, que vai perder uma fonte de renda. A presença de trabalho 

precarizado e informal nestes setores é um fator de sensibilidade que aumenta o risco 

de retração de grandes investimentos privados no turismo e na atividade pesqueira. 

Uma capacidade que pode diminuir a vulnerabilidade de Salvador a este risco é o 

aumento de escala e de programas como o “Negócio Pop” que buscam regularizar os 

negócios informais. 

2. A redução de oferta de empregos também é um risco para o setor pesqueiro, para o 

turismo e para os cidadãos de Salvador como um todo. Ele pode derivar das ameaças 

descritas no ponto 1, as quais se agrega o fator de mudança dos padrões de 

precipitação que pode trazer tanto períodos de seca prolongada, com a consequente 

falta d’água e impactos no turismo, tanto dias chuvosos concentrados que também 

podem impactar os empregos no turismo além de facilitar a proliferação de doenças 

que afetariam os cidadãos. O risco de redução de oferta de emprego é potencializada 

por três vulnerabilidades: a presença de trabalho precarizado descrito no ponto 1; a 

presença de mão de obra desqualificada que é necessário abordar através de 

programas de capacitação técnica nos níveis básico, técnico e universitário; e o 

sistema educacional ineficiente que requer um aumento de escala, articulação e 

efetividade dos programas e das ações de educação ambiental.  
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3. A redução da renda é outro risco derivado das mudanças climáticas que afetam 

atividades ao ar livre gerando uma perda de identidade cultural, já que muitas 

atividades culturais e tradicionais de Salvador são feitas ao ar livre como o carnaval, 

as rodas de capoeira, festas religiosas. Isso também impacta a renda sobretudo das 

atividades informais que normalmente acontecem em espaços públicos abertos. O 

risco de redução de renda é potencializado pela baixa diversificação e reduzido 

tamanho da economia de Salvador que é um fator de sensibilidade mitigado pela 

existência na cidade de iniciativas de fortalecimento de inovação que incluem a 

temática social.  

4. A dificuldade de acesso a educação profissionalizante é um risco derivado da redução 

de renda que também é potencializado pela presença de mão de obra desqualificada, 

descrita no ponto 1, e pelo sistema educacional ineficiente, exposto no ponto 2. 

5. A redução de acesso a espaços públicos qualificados é um risco ao qual estão expostos 

os cidadãos de Salvador que, por causa dos impactos da mudança do clima, poderiam 

deixar de fazer atividade ao ar livre e usufruir da cidade aumentando assim a brecha 

social. As praias, que são os principais espaços públicos gratuitos da cidade e que são 

ameaçadas por inundações e erosão costeira geradas pelo aumento do nível do mar. 

O patrimônio arquitetônico histórico também está exposto a este risco por causa de 

eventos extremos como tempestades que podem causar deslizamentos e 

desabamentos, e que, junto à erosão costeira, podem degradar a infraestrutura 

urbana e as habitações afetando o patrimônio arquitetônico histórico, cuja perda 

afetaria por um lado a identidade cultural da cidade, e por outro lado aqueles 

empregos no turismo que dependem desse patrimônio. 

6. O risco de redução de acesso à “moradia digna” também é uma consequência dos 

impactos dos eventos extremos na infraestrutura urbana e habitação de Salvador, aos 

quais se soma o fator de sensibilidade de uma alta percentual de ocupação em áreas 

de risco ou inadequadas em Salvador. Este fator de sensibilidade contribui ao risco de 

redução de acesso à “moradia digna”, mas pode ser minimizado através de programas 

habitacionais para a população carente. Outra vulnerabilidade de Salvador é definida 

pelos padrões de construção e circulação inapropriados nos bairros com baixos IDH. 

Este fator de sensibilidade pode ser amenizado pelo aumento de escala do programa 
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“Morar melhor” e pela elaboração e implementação de planos de bairro existentes e 

novos. 

7. O risco de precarização de acesso a infraestrutura também se deve as ameaças e 

vulnerabilidades descritas no ponto 6, às quais agregadas ao fator de sensibilidade da 

distribuição de recursos públicos ineficazes e somadas a necessidade de aumentar o 

engajamento e a participação popular, podem minimizar o risco de precarização de 

acesso a infraestrutura pública.  

8. O risco de precarização de acesso aos serviços, ao qual estão expostos os cidadãos de 

Salvador, também se deve aos impactos das mudanças climática descritos no ponto 

5. Em Salvador existe uma vulnerabilidade que contribui a este risco devido à 

fragilidade do mercado e das instituições locais que precisam de ampliação, 

articulação e eficácia institucional. Porém, existe a Estratégia de Resiliência do 

município que representa um fator capaz de diminuir a vulnerabilidade da cidade ao 

risco de precarização de acesso aos serviços.  

9. O risco de aumento do percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade social é 

uma consequência da redução de renda e da redução de acesso a espaços públicos 

qualificados, “moradia digna”, infraestrutura, serviços e as ameaças e 

vulnerabilidades a eles associadas.  

10. A insegurança alimentar, por sua vez, é uma consequência do aumento do percentual 

de pessoas em situação de vulnerabilidade social e dos demais riscos listados no ponto 

9. 

Enfim, os riscos evidenciados pela câmara temática de Resiliência se afunilam apontando ao 

aumento da desigualdade social em Salvador. O fluxograma ressalta como a renda e os bens 

da população que vive na informalidade serão os mais impactados pelas ameaças climáticas 

esperadas em Salvador. As ações que podem ser tomadas para evitar o risco de aumento da 

desigualdade social são: a implementação de políticas públicas que objetivem melhorar o 

acesso à educação, serviços e infraestruturas; o fortalecimento de programas de capacitação 

técnica e regularização dos negócios informais; e iniciativas que incentivem uma 

diversificação da economia da cidade criando condições para o desenvolvimento de negócios 

inovadores e sustentáveis. 
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Fig 14: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Resiliência 
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5.10. Cadeia de impacto climático da câmara temática de Saúde 

A cadeia de impacto climático elaborada pelos pesquisadores e especialistas da câmara 

temática de Saúde, se concentra sobre o risco de intensificação de doenças respiratórias e 

cardiovasculares em Salvador. Dentro da temática investigada, foram evidenciados seis riscos 

específicos: câncer do pulmão, infarto, hipertensão, acidente vascular cerebral (AVC), asma e 

rinite alérgica. 

1. O risco de câncer do pulmão se deve à baixa qualidade do ar que, por causa da 

diminuição das precipitações e do aumento da temperatura, fica mais seco levando a 

um aumento do particulado suspenso. Pessoas idosas são as mais expostas a este 

risco. 

2. O infarto é outro risco que afeta sobretudo os idosos e que pode ser causado pela 

baixa qualidade do ar. As áreas verdes são sumidouros de GEE portanto elas jogam 

um papel fundamental na preservação da qualidade do ar nos centros urbanos. Os 

idosos que moram em áreas de Salvador que apresentam uma ausência de áreas 

verdes são mais expostos a este risco. Por outro lado, já existe uma política de 

arborização urbana que aborda estas áreas sensíveis da cidade.  

3. Os fatores acima mencionados também contribuem para o risco de hipertensão nas 

pessoas idosas. 

4. Outro risco ao qual os idosos são mais expostos é o acidente vascular cerebral. Como 

no caso do risco de infarto e de hipertensão, o acidente vascular cerebral está 

associado a sinais climáticos como diminuição das precipitações e aumento da 

temperatura, portanto, as áreas verdes possuem um papel importante na contenção 

deste risco também.  

5. O risco de asma devido à baixa qualidade do ar como consequência da diminuição das 

precipitações e do aumento da temperatura, impacta sobretudo crianças, pessoas 

morando em áreas adensadas e pessoas suscetíveis a doenças respiratórias. Além da 

ausência de áreas verdes, outro fator de sensibilidade que aumenta os riscos pela 

saúde de pessoas que moram em áreas adensadas é a desigualdade social de 

Salvador. Pessoas em condição de pobreza são mais expostas às doenças por ter um 

organismo menos resistente por causa de desnutrição, e por morar em áreas 
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insalubres. A esse cenário se soma a baixa percepção do poder público de que os 

grupos mais vulneráveis estão mais expostos à poluição, um fator de capacidade 

negativa que explica a insuficiência de políticas/projetos específicos para melhorar a 

salubridade dos espaços desses grupos sociais, outro fator de capacidade que 

contribui a intensificação de doenças respiratórias e cardiovasculares. 

6. O risco de rinite alérgica também se deve à baixa qualidade do ar e é potencializada 

pela ausência de áreas verdes. As pessoas suscetíveis a doenças respiratória e alergias 

são as mais expostas a este risco. 

Todos os riscos acima mencionados são influenciados por diversos fatores que constituem a 

componente de vulnerabilidade de Salvador. Os fatores de sensibilidade de: tráfego intenso; 

alta dependência de transporte individual; distribuição não homogênea e baixa 

atratividade/qualidade do transporte coletivo; distribuição urbana em zonas comerciais e 

residenciais que leva a deslocamentos; e violência urbana que inibe o transporte ativo e 

coletivo, potencializam o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares. Porém, existem 

fatores de capacidade como a existência de uma política de trânsito calmo; a construção de 

ciclovias; e um incentivo de uso de bicicletas através do programa Salvador vai de bike que 

amenizam os riscos de intensificação de doenças respiratórias e cardiovasculares.  

A ameaça de baixa qualidade do ar está relacionada com o fator de sensibilidade da frota 

antiga de veículos que trafegam na cidade. Além disso, o fator de capacidade negativa de 

ausência de monitoramento da qualidade do ar, contribui para o risco de intensificação das 

doenças respiratória e cardiovasculares em Salvador.  

A baixa qualidade do ar também se deve a sensibilidades como a frota antiga de ônibus com 

padrão de emissão de mais poluente e a frota de ônibus com matriz a diesel. Porém, existe 

uma iniciativa de política de substituição de frota de ônibus para uma matriz menos poluente, 

que é um fator de capacidade que pode contribuir para a diminuição do risco de doenças 

respiratórias e cardiovasculares.  
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Fig 15: Cadeia de Impacto Climático da câmara temática de Saúde
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6. O workshop final  
As cadeias de impacto climático são ferramentas maleáveis, em constante evolução e 

atualização que o Painel poderá utilizar para desenvolver análises não só qualitativas, mas 

também quantitativas dos fatores selecionados através da identificação de indicadores. O 

objetivo do terceiro e último workshop do processo de elaboração de cadeias de impacto da 

mudança do clima foi transferir o conhecimento necessário para que o Painel possa decidir 

se quer seguir este caminho. 

6.1. Programação 

O workshop final foi estruturado em dois turnos, cada um composto por dois módulos com o 

objetivo de facilitar a moderação do evento que aconteceu virtualmente nas plataformas 

Microsoft Teams e Miro nos seguintes dias e horários: 

TURNO 1 TURNO 2 

Data: 24 e 25 de setembro 2020 

Horário: 8.30 – 12.30 
Câmaras temáticas:  

- Áreas Verdes 

- Energia 

- Eventos Extremos 

- Resíduos 

- Resiliência 

Data: 28 e 29 de setembro 2020 

Horário: 8.30 – 12.30 
Câmaras temáticas:  

- Gerenciamento Costeiro  

- Gestão da Água 

- Inovação 

- Mobilidade 

- Saúde 

 
MÓDULO 1 

Horário Atividade Plataforma 

8:30 - 8:45 Abertura Microsoft Teams 

8:45 - 9:00 Agenda do dia 

Dicas sobre o uso da plataforma Microsoft Teams 

O nosso caminho juntos 

Microsoft Teams 

9:00 - 9:30 Atividade para conhecermos melhor e nos familiarizar com a 

plataforma colaborativa online "Miro" 

Miro 

9:30 - 9:40 Recapitulação dos conceitos trabalhados nos primeiros 

workshops 

Microsoft Teams 

9:40 - 11:00 Apresentação das cadeias de impacto climático construídas 

conjuntamente nos primeiros workshops 

Microsoft Teams 

11:00 - 11:10 Pausa 
 

11:10 - 11:30 Exposição dos novos conteúdos sobre indicadores para 

quantificar os fatores das cadeias de impacto climático 

Microsoft Teams 

11:30 - 12:30  Introdução ao trabalho de grupo das câmaras e familiarização 

com a metodologia de seleção dos indicadores 

Miro 
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MÓDULO 2 

Hora Atividade Plataforma 

8:30 - 8:45 Abertura Microsoft Teams 

8:45 - 10:20 Trabalho em grupos para identificar possíveis indicadores para 

cada cadeia de impacto climático 

Miro 

10:20 - 10:30 Pausa 
 

10:30 - 11:50 Apresentação dos resultados Microsoft Teams 

11:50 - 12:00 Protótipo do produto final e cenários futuros Microsoft Teams 

12:00 - 12:30 Avaliação e encerramento Miro 

 

Para facilitar o uso da plataforma colaborativa online Miro foi disponibilizado, com alguns dias 

de antecedência, um breve vídeo tutorial produzido pela consultora e acessível através do 

seguinte link: https://youtu.be/i0ejGl6xwZs 

Também se ofereceu um espaço para testes na mesma plataforma Miro, acessível através do 

seguinte link: https://miro.com/app/board/o9J_kkrPjaE=/ 

 

Fig 16: A criatividade dos convidados ao workshop no espaço para testes da plataforma Miro. 

6.2. Abertura 

O workshop foi aberto pelo recém constituído comitê gestor do Painel Salvador de Mudança 

do Clima que comunicou a todos participantes que as cadeias de impacto climático 

elaboradas durante os primeiros dois workshops teriam uma seção dedicada no Plano 

Municipal de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima de Salvador (PMAMC). A inserção 

deste trabalho no PMAMC é de extrema importância já que cria as condições para a inclusão 

do seu conteúdo nas atualizações do Plano e a possibilidade de novas contribuições do Painel 
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para que Salvador chegue aos seus 500 anos mais verde, resiliente, inclusiva e de baixo 

carbono.  

A seguir, se apresentou a agenda do dia, algumas dicas para a utilização correta da plataforma 

virtual Microsoft Teams e se abriram as atividades do dia através do “jogo do quadrado”, uma 

atividade quebra-gelo na plataforma Miro que busca a aproximação entre os participantes 

junto à familiarização com a nova plataforma.  

Esta é uma adaptação virtual de uma atividade muito comum em eventos presenciais com 

muitos participantes que inviabiliza a apresentação de todos os presentes. Nestes eventos, 

os moderadores fazem uma pergunta e disponibilizam algumas opções de respostas 

associadas a diferentes quadrados desenhados no chão para os participantes que se 

posicionem em um destes, dependendo da resposta com a qual se identificam.  

De forma parecida, a consultora preparou diferentes quadrados na plataforma Miro e pediu 

para os participantes escreverem o próprio nome em um post-it virtual que eles poderiam 

posicionar em um dos quadrados dependendo das respostas que gostariam de dar às 

seguintes perguntas:  

1. Em qual Câmara Temática participo hoje? 

2. Qual é o meu papel na Câmara? 

3. Em quais workshops de Cadeias de impacto climático já participei? 

4. Para quem trabalho? 

5. Onde eu nasci? 

6. Onde eu moro hoje? 

7. O que eu preciso para enfrentar o dia de hoje? 

8. O que eu posso doar para os outros? 

Algumas destas são perguntas estratégicas. É o caso da pergunta 1 que permite visualizar se 

alguma câmara temática está ausente ou com poucos participantes; ou da pergunta 3 que 

denuncia se tem algum novo participante que então será chamado a se apresentar; ou da 

pergunta 4 que reflete a diversidade de perfil dos participantes do workshop.  

Outras perguntas, como as 5 e 6, ajudam o grupo a se conhecer melhor evidenciando pontos 

em comum entre os participantes, ou propiciando um momento de troca e relaxamento antes 

de começar os trabalhos, como no caso das perguntas 7 e 8. 
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Este exercício na plataforma Miro foi propedêutico para os trabalhos do segundo módulo do 

workshop. Os resultados desta atividade são acessíveis através dos seguintes links:  

Turno1: https://miro.com/app/board/o9J_kkU2fiU=/ 

Turno2: https://miro.com/app/board/o9J_kkUpdG8=/ 

 

Fig 17: Em qual câmara participo? A) Áreas verdes; B) Resíduos; C) Resiliência; D)Eventos extremos; E) 
Energia. O exercício evidenciou que a câmara de Energia estava com um participante só. 

 

Fig 18: Em qual câmara participo? A) Gestão da água; B) Saúde; C) Gerenciamento costeiro; D) 
inovação; E) Mobilidade; F) Outro. O exercício evidenciou que a câmara de Inovação estava 
com um participante só. 
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Fig 19: Em quais workshops de cadeias de impacto já participei? A) Só no primeiro; B) Só no segundo; 
C) Participei nos dois; D) Hoje é a primeira vez. O exercício demostrou que em ambas turmas 
tinha três novas participantes que tiveram a oportunidade de se apresentar. A maior parte dos 
presentes participou em todos os workshops. 

 

Fig 20: Onde eu moro hoje? A) Salvador; B) Bahia; C) Brasil; D) Exterior. 

Fig 21: O que eu preciso para enfrentar o dia de hoje? A) Paciência; B) Motivação; C)Energia; D) 
Gentileza; E) Outro. O que eu posso doar para os outros? 
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6.3. Validação dos resultados dos primeiros dois workshops 

Após esta atividade introdutória, todos participantes voltaram para a plataforma Microsoft 

Teams para repassar os conceitos estudados nos workshops anteriores e validar os 

resultados. Foi apresentada brevemente a metodologia descrita no capítulo 4 do presente 

relatório e foi exposta a construção passo a passo das cadeias de impacto climático das 

câmaras presentes, disponível no capítulo 5 do relatório. Após a apresentação de cada 

fluxograma teve um momento de debate durante o qual os coordenadores tiveram a 

possibilidade de esclarecer dúvidas e curiosidades levantadas pelos membros das demais 

câmaras. O Painel avaliou positivamente todas cadeias de impacto climático apresentadas.  

6.4. Metodologia para seleção de indicadores 

Uma breve pausa antecedeu a exposição dos novos conteúdos do workshop referentes à 

seleção de indicadores para avaliar e medir os fatores que estruturam as cadeias de impacto 

climático das dez câmaras temáticas do Painel Salvador de Mudança do Clima. 

O Vulnerability Sourcebook (GIZ 2014) define os indicadores como parâmetros que fornecem 

informações, estados específicos ou condições que não são diretamente mensuráveis. Um 

bom indicador é: 

• Válido e relevante, representa bem o fator que queremos avaliar.  

• Confiável, credível e permite adquirir dados no futuro (o que é essencial para 

monitoramento e avaliação.)  

• Tem um significado preciso, os participantes concordam sobre o que o indicador mede 

no contexto da avaliação do risco.  

• Claro na sua tendência, um aumento do valor é inequivocamente positivo ou negativo 

em relação ao fator e a componente de risco.  

• Prático e acessível, vem de fontes de dados acessíveis.  

• Apropriado, a resolução temporal e espacial do indicador é apropriada para a 

avaliação do risco.  

Se aconselhou começar a identificação dos indicadores a partir dos fatores de ameaça (1) para 

seguir com os de vulnerabilidade, abordando primeiro os fatores de sensibilidade (2) e depois 

aqueles de capacidade (3), e concluir com os fatores de exposição (4) e risco (5). 

1. Os indicadores dos fatores de ameaça consistem majoritariamente em parâmetros 

climáticos diretamente mensuráveis como temperatura média, quantidade e 

distribuição das precipitações ou dados sobre evapotranspiração. Dependendo do 
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impacto climático em questão, é preciso especificar a frequência dos valores dos 

dados identificados, por exemplo, dados sobre a média mensal de chuva podem ser 

suficiente para mensurar a disponibilidade de água para plantações, mas para avaliar 

a perda de solo devido à erosão, serão necessários dados de chuva por hora. Para 

quantificar eventos climáticos extremos, será necessário um indicador que descreva 

a frequência e magnitude dos eventos como por exemplo, número de dias por ano 

com temperatura máxima >35°C.  

2. Os indicadores de sensibilidade são majoritariamente biofísicos e físico como 

densidade de cobertura vegetal, altitude e gradiente das encostas ou o sistema de 

irrigação utilizado. Diferentemente dos indicadores meteorológicos e 

socioeconômicos, estes indicadores costumam ser mais estáveis e constantes.  

3. Os indicadores de capacidade são geralmente menos diretos e evidentes, pois a 

disposição de um sistema a se adaptar não é um fator fácil a se mensurar, portanto se 

aconselha escolher um indicador que reflita abertura à inovação, por exemplo, a 

introdução de novas plantações mais resilientes às secas. Para selecionar indicadores 

de capacidade é preciso considerar tanto a capacidade adaptativa quanto de 

enfretamento. No processo de seleção dos indicadores de vulnerabilidade 

(sensibilidade e capacidade) é importante conhecer a tendência de cada indicador: 

um valor alto representa um risco alto ou baixo? 

4. Os indicadores de exposição são majoritariamente números, densidades e 

proporções. 

5. Os indicadores dos riscos específicos que detalham o maior risco nas cadeias de 

impacto climático do Painel podem complementar os indicadores das outras 

componentes.  

O índice de risco climático, referente ao maior risco de cada cadeia, é o resultado da soma 

e da normalização de todos os demais indicadores. Este workshop não chegará a definir 

um índice de risco, mas coloca as bases para que este possa ser elaborado pelo Painel de 

forma independente. Também a identificação de indicadores resultante do terceiro 

workshop de elaboração de cadeias de impacto não pretende ser definitiva, ao contrário, 

ela quer ser o início deste processo que poderá ser levado e concluído pelo Painel no 
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futuro. Para isto acontecer, será preciso uma boa articulação entre as câmaras, pois 

existem fatores em comum entre as cadeias que poderão apresentar o mesmo “indicador 

guarda-chuva”.  

 

Fig 22: Síntese de como identificar os indicadores de uma cadeia de impacto climático 

 

Fig 23: Exemplo de indicadores associados aos fatores de uma cadeia de impacto. 

Para verificar se um indicador é suficientemente específico é importante definir a sua 

abrangência e escala especial (bairro, município, região...) o seu intervalo e período temporal 
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(série histórica, projeções, intervalo de monitoramento) e a fonte dele, pois um indicador já 

existente, acessível e proveniente de uma fonte confiável será mais bem avaliado.  

 

Fig 24: Perguntas norteadoras para verificar se os indicadores selecionados são suficientemente 
específicos. 

6.5. Seleção dos indicadores das cadeias de impacto climático do Painel 

Para começar a seleção dos indicadores, cada câmara temática recebeu um link para um 

espaço colaborativo online na plataforma Miro que apresentava uma sessão de “dicas” sobre 

a metodologia para a identificação de indicadores e uma imagem da própria cadeia de 

impacto. Com a ajuda de post-it virtuais os participantes puderam anotar possíveis 

indicadores e fontes correspondentes aos fatores da própria cadeia.  

 

Fig 25: Exemplo do espaço colaborativo online da câmara temática de Áreas verdes. 
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A plataforma Miro permite a todas as pessoas que possuem o link de acesso a uma área de 

trabalho virtual de se comunicarem diretamente pela plataforma através da função 

“videochat”, dessa forma todos participantes puderam sair da plataforma Microsoft Teams 

para entrar no próprio grupo de trabalho. Esta atividade teve uma duração de 

aproximadamente duas horas, onde todos participantes puderam gerenciar através da 

função de contagem regressiva disponibilizada pela plataforma Miro. A consultora 

acompanhou rotativamente o trabalho dos grupos através dos seguintes links: 

Áreas Verdes: https://miro.com/app/board/o9J_kkA-ODk=/ 

Energia: https://miro.com/app/board/o9J_kkA-OQM=/ 

Eventos Extremos: https://miro.com/app/board/o9J_kkA-OKI=/ 

Gerenciamento Costeiro: https://miro.com/app/board/o9J_kkVmRys=/ 

Gestão da água: https://miro.com/app/board/o9J_kkVlbjs=/ 

Inovação: https://miro.com/app/board/o9J_kkVlbug=/ 

Mobilidade: https://miro.com/app/board/o9J_kkVlb3Q=/ 

Resíduos: https://miro.com/app/board/o9J_kkA-O7o=/ 

Resiliência: https://miro.com/app/board/o9J_kkA-OHM=/ 

Saúde: https://miro.com/app/board/o9J_kkVmR_4=/ 

 

 

Fig 26: Grupo de trabalho da câmara de Energia durante o videochat da plataforma Miro.  
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6.6. Resultados 

Ao acabar da contagem regressiva todos 

participantes foram convidados a fazer uma 

breve pausa antes de voltar à plataforma 

Microsoft Teams para o compartilhamento dos 

resultados à totalidade do grupo.  

A ordem de apresentação foi decidida 

aleatoriamente pela “roda da fortuna” do 

website “wheelofnames”.  

Fig 27: https://wheelofnames.com 

6.6.1. Indicadores da cadeia de impacto climático de Áreas verdes 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Áreas verdes propuseram possíveis 

indicadores para quase todos os fatores da cadeia. Esta câmara decidiu fazer um grande 

brainstorming anotando também indicadores dos quais ainda não conhecem a fonte ou que 

ainda não existem, mas que poderiam ser desenvolvidos pela câmara, desenhando assim 

possíveis linhas de pesquisa. Os indicadores a serem desenvolvidos foram evidenciados em 

cor amarela.  

 

Fig 28: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Áreas verdes. 
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Fig 29: Indicadores da cadeia de impacto climático de Áreas verdes. 
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6.6.2. Indicadores da cadeia de impacto climático de Energia 

Já os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Energia começaram a identificar 

os indicadores relacionados a uma linha causal da cadeia e selecionaram aqueles fáceis de 

serem monitorados e cujas fontes são conhecidas e confiáveis. 

 

Fig 30: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Energia. 

 

Fig 31: Indicadores da cadeia de impacto climático de Energia. 
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6.6.3. Indicadores da cadeia de impacto climático de Eventos climático extremos 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Eventos extremos já possuem um 

amplo conhecimento de indicadores e conseguiram encontrar possíveis fontes de dados para 

a maior parte dos fatores da cadeia. 

 

Fig 32: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Eventos climáticos 
extremos. 

 

Fig 33: Indicadores da cadeia de impacto climático de Eventos extremos. 
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6.6.4. Indicadores da cadeia de impacto climático de Gerenciamento costeiro 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Gerenciamento costeiro trouxeram 

vários indicadores utilizados na academia e publicados em artigos científicos que poderiam 

ser institucionalizados por serem mais adequados aos indicadores tradicionais para medir os 

fatores que podem causar danos aos ecossistemas costeiros. 

 

Fig 34: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Gerenciamento 
costeiro 

 

Fig 35: Indicadores da cadeia de impacto climático de Gerenciamento Costeiro 
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6.6.5. Indicadores da cadeia de impacto climático de Gestão da água 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Gestão da água identificaram 

possíveis indicadores para a maior parte dos fatores da cadeia, mas para muitos destes ainda 

não verificaram a fonte. 

 

Fig 36: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Gestão da água 

 

Fig 37: Indicadores da cadeia de impacto climático de Gestão da água 



30/10/2020 70 

6.6.6. Indicadores da cadeia de impacto climático de Inovação 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Inovação se concentraram sobre os 

indicadores de vulnerabilidade, exposição e risco já que pretendem trabalhar de forma 

integrada com outras câmaras do Painel para a identificação de indicadores físicos e biológico. 

 

Fig 38: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Inovação 

 

Fig 39: Indicadores da cadeia de impacto climático de Inovação 
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6.6.7. Indicadores da cadeia de impacto climático de Mobilidade 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Mobilidade trabalham ativamente 

com dados operacionais do sistema de transporte e trânsito da cidade, o que permitiu 

identificar vários indicadores baseados em dados levantados periodicamente pelo poder 

público. Também pretendem trabalhar de forma integradas com outras câmaras do Painel 

para a seleção de indicadores relacionados aos sinais climáticos. 

 

Fig 40: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Mobilidade 

 

Fig 41: Indicadores da cadeia de impacto climático de Mobilidade 
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6.6.8. Indicadores da cadeia de impacto climático de Resíduos 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Resíduos conseguiram identificar boa 

parte dos indicadores da própria cadeia de impacto. 

 

Fig 42: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Resíduos 

 

Fig 43: Indicadores da cadeia de impacto climático de Resíduos 
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6.6.9. Indicadores da cadeia de impacto climático de Resiliência 

Os especialistas e pesquisadores da câmara temática de Resiliência se concentraram na 

identificação de indicadores de vulnerabilidade e risco, pois os pesquisadores e especialistas 

desta temática possuem formação em disciplinas econômicas e sociais.  

 

Fig 44: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Resiliência 

 

Fig 45: Indicadores da cadeia de impacto climático de Resiliência 
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6.6.10. Indicadores da cadeia de impacto climático de Saúde 

A coordenadora e a coordenadora adjunta da câmara temática de Saúde não estavam 

presentes na atividade de seleção dos indicadores. Ricardo Rodrigues, representante da 

CODESAL apoiou na seleção de possíveis indicadores ligados aos sinais climáticos, mas estes 

deverão ser escolhidos de forma conjunta com especialistas da área de saúde para poder 

definir os indicadores mais apropriados. 

 

Fig 46: Resultado da atividade de seleção de indicadores da câmara temática de Saúde 

 

Fig 47: Indicadores da cadeia de impacto climático de Saúde 
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6.7. Cenários futuros 

Antes de concluir o processo de elaboração de cadeias de impacto climático do Painel 

Salvador de Mudança do Clima, foram apresentados possíveis cenários futuros para o 

aproveitamento destas ferramentas. As cadeias de impacto podem ser usadas desde já em 

aulas e palestras para multiplicar o conhecimento sobre os fatores que direcionam o risco 

climático em Salvador, ou ser publicadas em revistas científicas. Mas também, em cenários 

mais ambiciosos, podem ser utilizadas como base para o desenvolvimento de um sistema de 

monitoramento climático nas temáticas investigadas pelo Painel ou para a cidade de Salvador 

como um todo. 

 

Fig 48: Possíveis cenários futuros para a aplicação das cadeias de impacto climático 

Caso o Painel queira seguir caminhando em direção a estes cenários mais ambiciosos, foi 

compartilhado o link de acesso aos manuais desenvolvidos pela GIZ The Vulnerability 

Sourcebook (2014) e Risk supplement to the Vulnerability Sourcebook (2017) que podem 

apoiar no dimensionamento de um sistema de monitoramento climático a partir do 

desenvolvimento de cadeias de impacto e que é possível baixar em diversos idiomas através 

do seguinte link: 

https://www.adaptationcommunity.net/vulnerability-assessment/vulnerability-sourcebook/ 
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6.8. Avaliação 

Para fechar o evento, todos os participantes foram convidados a refletir sobre os aspectos 

positivos e negativos da metodologia de cadeias. 

As cadeias de impactos são: 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

• Grande aprendizado; 

• Muito aprendizado; 

• Reveladoras; 

• Completas e esclarecedoras; 

• Os cenários propostos podem trazer grandes 
conclusões; 

• Fonte de ideias para pesquisas; 

• Foco no objetivo; 

• Reveladoras, Esclarecedoras; 

• Condução, apoio mútuo, troca de 
conhecimento; 

• Uma ferramenta poderosa para encontrar 
fortalezas e fraquezas no município, para 
definir políticas de ação; 

• Uma ótima via de comunicação entre a 
prefeitura e a academia; 

• Profissionalismo; 

• Competência, paciência, didático; 

• Didáticas; 

• Práticas; 

• Integradora; 

• Holísticas; 

• Eficiente; 

• Colaborativa; 

• Dinâmica; 

• Incentivadoras / Empolgantes; 

• Integradora com as câmaras; 

• Transdisciplinares; 

• Grande conhecimento adquirido; 

• Formas de consolidar pontes entre 
diferentes atores. 

• Ausência de objetividade; 

• Não podem ser simplesmente fontes de 
teorização sem nenhuma ação de melhoria; 

• Complexas; 

• Revelou necessidades estruturais em SSA. 
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Fig 49: “Alvos de satisfação” respectivamente do primeiro e do segundo turno 

O processo de elaboração de cadeias de impacto climático foi avaliado muito positivamente 

tanto pelos comentários que pelo posicionamento dos participantes no “alvo de satisfação”. 

7. Considerações finais 
Ao longo dos três workshops o Painel Salvador de Mudança do Clima evoluiu e se articulou 

fortalecendo a própria identidade. No começo se podia perceber a desconfiança de alguns 

participantes em relação à metodologia proposta, mas agora coordenadores e membros do 

Painel se demostram entusiastas das cadeias de impacto climático e até as utilizam nas aulas 

e as aplicam nas próprias pesquisas. 

Esta terceira e última etapa esclareceu quais podem ser os diversos fins desta ferramenta e 

talvez por esta razão os especialistas e pesquisadores do Painel pareceram estimulados e 

confiantes a seguir desenvolvendo os indicadores das próprias cadeias. Este último workshop 

também teve um papel fundamental para esclarecer o que é um indicador, assim que muitos 

participantes puderam perceber como estes dados fazem parte do dia a dia de todo 

pesquisador.  

O exercício de pensar possíveis indicadores é útil também para entender quais são aqueles 

que ainda faltam e que poderiam ser desenvolvidos através de novas pesquisas, ajudando 

assim a definir possíveis novos objetivos dentro de cada câmara do Painel Salvador de 

Mudança do Clima. 
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Participantes do processo e elaboração das cadeias de impacto climático 
ID Câmara Cargo nome afiliação Presenças e-mail 

W1 W2 W3 

01.01 Áreas verdes Coordenadora Carolina de Andrade Spínola UNIFACS x x x carolina.spinola@unifacs.br 

01.02 Áreas verdes Coordenador Adjunto Ricardo Augusto Souza Machado UEFS x x x ricardo.machado@uefs.br 

01.03 Áreas verdes Membro Anderson Gomes de Oliveira SEI x x x geoanderson@uol.com.br 

01.04 Áreas verdes Membro Cristiane Sarno UNIFACS 
  

x georeis@gmail.com 

01.05 Áreas verdes Membro Jacileda Santos SECIS 
 

x x jaciledacsantos@gmail.com 

01.06 Áreas verdes Membro Katia Silveira Arquiteta e Urbanista 
 

x 
 

katiasilveiraarquitetura@gmail.com 

01.07 Áreas verdes Membro Manuela Accioly Arquiteta e Urbanista 
 

x x Acciolymanuela@gmail.com 

01.08 Áreas verdes Membro Maria Lucia Araujo Mendes de Carvalho UFBA x x x 
 

01.09 Áreas verdes Membro Renato Reis UNIFACS x x x 
 

01.10 Áreas verdes Membro Tereza Moura UFBA 
  

x 
 

01.11 Áreas verdes Membro Winnie Alice Pereira Gomes UNIFACS 
  

x 
 

02.01 Energia Coordenador Victor Menezes Vieira UNIFACS x x x victormvieira@gmail.com 

02.02 Energia Membro Gala Rosales Munoz Iniciativa privada 
 

x x galarosales22@gmail.com 

02.03 Energia Participante Martha Schoeler Klug Arquitetura x 
   

03.01 Eventos extremos Coordenador Paulo Cesar Zangalli UFBA x x x pauloczangalli@gmail.com 

03.02 Eventos extremos Coordenadora Adjunta Grace Bungenstab Alves UFBA x x x gracebalves@gmail.com 

03.03 Eventos extremos Participante Elio Góes Perrone Junior CODESAL x 
  

elioperrone@globo.com 

03.04 Eventos extremos Participante Gabriela Soares Morais CODESAL x x 
 

gabis.morais@gmail.com 

03.05 Eventos extremos Participante Ricardo Rodrigues CODESAL x x x ricardo.rodrigues@salvador.ba.gov.br 

03.06 Eventos extremos Membro Rodrigo Santos de Jesus UFBA x 
   

04.01 Gerenciamento Costeiro Coordenador Ícaro Thiago Andrade Moreira UFBA x x x icarotam@gmail.com 
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04.02 Gerenciamento Costeiro Coordenador Adjunto José Rodrigues de Souza Filho IF Baiano 
 

x x jose.rodrigues@ifbaiano.edu.br 

04.03 Gerenciamento Costeiro Membro Adna Caroline Vale Oliveira UFBA x x x 
 

04.04 Gerenciamento Costeiro Membro Carine Santana Silva UFBA x x x 
 

04.05 Gerenciamento Costeiro Membro Diego Ferreira de Oliveira UFBA x x x 
 

04.06 Gerenciamento Costeiro Membro Elisio Souza Santos UFBA x x x 
 

04.07 Gerenciamento Costeiro Membro Evelin Franco UFBA 
 

x x 
 

04.08 Gerenciamento Costeiro Membro Isadora Machado Margus UFBA x x x 
 

04.09 Gerenciamento Costeiro Membro Janaina Figueiredo Santos UFBA x x x 
 

04.10 Gerenciamento Costeiro Membro Laianne Protasio UFBA x x x 
 

04.11 Gerenciamento Costeiro Membro Fábio Carvalho Nunes IF Baiano 
  

x 
 

04.12 Gerenciamento Costeiro Membro Nilton Sousa Santana UFBA 
  

x 
 

04.13 Gerenciamento Costeiro Membro Narayana Costa Escobar UFBA x x x 
 

04.14 Gerenciamento Costeiro Membro Samantha Alves Moura Costa UFBA x x x 
 

05.01 Gestão da água  Coordenador Eduardo Henrique Borges Cohim Silva  UEFS 
 

x 
 

edcohim@gmail.com 

05.02 Gestão da água  Coordenador Adjunto Francisco Ramon Alves do Nascimento UFBA x x x francisco.ramon@ufba.br 

05.03 Gestão da água  Membro Adriano Leão TECLIM 
 

x x adrianoleaoeng@outlook.com 

05.04 Gestão da água  Membro Damile Mata  IFBA 
  

x 
 

05.05 Gestão da água  Membro Daniel Gonçalves UFSB 
 

x x danielgoncalves@ufsb.edu.br 

05.06 Gestão da água  Membro Henrique Junqueira UEFS 
 

x x henriquesantosjunqueira@hotmail.com 

05.07 Gestão da água  Membro Monique Cerqueira da Rocha Araujo UEFS 
 

x x engcivil.monique@hotmail.com 

05.08 Gestão da água  Membro Nara Dantas TECLIM 
  

x 
 

05.09 Gestão da água  Membro Rejane Santana UFBA 
  

x 
 

05.10 Gestão da água  Membro Samuel Alex Sipert Miranda UEFS x x 
  

05.11 Gestão da água  Membro Vivien Luciane Viaro UFBA 
 

x x vlviaro@yahoo.com.br 

05.12 Gestão da água  Membro Thaís Lopes IFBAIANO 
  

x 
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06.01 Inovação Coordenador José Célio Andrade UFBA x x x jcelio.andrade@gmail.com 

06.02 Inovação Membro Adriano Costa Rosa UFBA 
 

x x adriano@crvadvogados.com.br 

06.03 Inovação Membro Alex Pires UFBA 
  

x 
 

06.04 Inovação Membro Ângela Andrade UFBA x x x angela.marcia.andrade@gmail.com 

06.05 Inovação Membro Clarice Carvalho UFBA x 
 

x claricecarvalhof@hotmail.com 

06.06 Inovação Membro George Câmara Consultoria x 
 

x george@camaraconsultoria.com.br 

06.07 Inovação Membro Janaina Ottonelli UFBA x x 
 

janainaottonelli@gmail.com 

06.08 Inovação Membro Saville Alves Solos x 
 

x 
 

06.09 Inovação Membro Suzana Más Rosa UFBA 
  

x suzana_masrosa@yahoo.com.br 

06.10 Inovação Membro Viviane Helena Torinelli UFBA x 
  

Vivitorinelli@gmail.com 

07.01 Mobilidade Coordenador Édler Lins de Albuquerque IFBA x x x edlerlins@gmail.com  

07.02 Mobilidade Coordenadora Adjunta Iara Terezinha Queiroz Pereira dos 
Santos 

IFBA x x x iaraterezinha57@gmail.com 

07.03 Mobilidade Participante Antonio Fernando Coelho TRANSALVADOR 
 

x 
  

07.04 Mobilidade Participante Diogo Pereira Pires Ferreira SEMOB x x x diogopiresferreira@gmail.com  

07.05 Mobilidade Participante Matheus Ortega C40 x 
  

mortega@c40.org  

07.06 Mobilidade Membro Tales Guimarães Ferreira Colégio Estadual de 
Ensino Profissional 
Irmã Dulce 

 
x 

 
talesgf@gmail.com 

08.01 Resíduos  Coordenadora Viviana Zanta UFBA x x x zanta@ufba.br 

08.02 Resíduos  Coordenador Adjunto Fábio Ribeiro de Oliveira UFBA x x x fabio.ribeiro@ufba.br 

08.03 Resíduos  Membro Cristina Maria Dacach Fernandez 
Marchi  

Universidade  Catolica 
de Salvador 

x x x cristina.marchi@pro.ucsal.br 

08.04 Resíduos  Membro Francisco Ramon Alves do Nascimento UFBA 
  

x 
 

08.05 Resíduos  Membro Iara Terezinha Queiroz Pereira dos 
Santos 

IFBA x x x iaraterezinha57@gmail.com 
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08.06 Resíduos  Membro José Antonio Ribeiro de Lima Faculdade de 
Arquitetura da UFBA 

 
x x 

 

08.07 Resíduos  Membro Suzana Más Rosa Pos Doutoranda da 
Escola de 
Administração UFBA 

 
x x suzana_masrosa@yahoo.com.br 

09.01 Resiliência Coordenadora Andréa Cardoso  Ventura UFBA 
 

x x andreaventurassa@gmail.com 

09.02 Resiliência Coordenadora Adjunta Adriana Campelo  SECIS x x x adriana_campelo2@hotmail.com 

09.03 Resiliência Membro Ana Lúcia Lage UFBA 
 

x x analucialage@gmail.com 

09.04 Resiliência Membro Angela Andrade UFBA x x x 
 

09.05 Resiliência Membro Angélica Prado UFBA 
  

x 
 

09.06 Resiliência Membro Clarice Carvalho UFBA 
 

x x claricecarvalhof@hotmail.com 

09.07 Resiliência Membro Daniela Guarieiro SECIS x x x dani.guarieiro@gmail.com 

09.08 Resiliência Membro Gilsâmara Alves UFBA 
 

x x gil.smra@gmail.com 

09.09 Resiliência Membro Heliana Faria Mettig Rocha UFBA 
 

x x hmettig@gmail.com 

09.10 Resiliência Membro Isadora Corbacho UFBA 
 

x 
 

isadoracorbacho@hotmail.com 

09.11 Resiliência Membro Jacileda Santos SECIS 
 

x x jaciledacsantos@gmail.com 

09.12 Resiliência Membro João Pedro Macedo UFBA 
 

x x pedroc8h@gmail.com 

09.13 Resiliência Membro Maria Elisa Huber Pessina UNIFACS 
 

x 
 

mariaelisahp@yahoo.com.br 

09.14 Resiliência Membro Maristela Souza SECIS x x x maristelarrpp@hotmail.com 

09.15 Resiliência Membro Polyana Pinheiro SECIS x x x polyanapinheiro@hotmail.com 

09.16 Resiliência Membro Suzana Más Rosa UFBA 
 

x x suzana_masrosa@yahoo.com.br 

09.17 Resiliência Membro Tássio Santos Silva UFBA 
 

x 
 

tassiosantoss@hotmail.com 

09.18 Resiliência Membro Tereza Moura UFBA 
 

x 
  

10.01 Saúde Coordenadora Nelzair Araújo Vianna FIOCRUZ 
 

x 
 

vianna.na@gmail.com 

10.02 Saúde Coordenadora Adjunta Tereza Cristina Braga UFBA 
 

x 
 

nutterezabraga@gmail.com 

10.03 Saúde Participante Ricardo Rodrigues CODESAL x x x ricardo.rodrigues@salvador.ba.gov.br 

 



30/10/2020 82 

Fontes 
GIZ 2014: The Vulnerability Sourcebook. Concept and guidelines for standardised vulnerability 
assessments. Bonn and Eschborn: GIZ. Disponível on-line: 
http://www.adaptationcommunity.net/vulnerability-assessment/vulnerability- sourcebook/  

[Último acesso: 15/04/2020] 

 

GIZ 2017: Risk Supplement to Vulnerability Sourcebook. Guidance on how to apply the Vulnerability 
Sourcebook’s approach with the new IPCC AR5 concept of climate risk. Disponível on-line: 
https://www.adaptationcommunity.net/wp-content/uploads/2017/10/GIZ-2017_Risk-Supplement-to-the-
Vulnerability-Sourcebook.pdf [Último acesso: 15/04/2020] 

 

IPCC 2007:  Climate Change 2007 – Impacts, Adaptation and Vulnerability  

Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University 
Press. Disponível on-line: https://www.ipcc.ch/report/ar4/wg2/ [Último acesso: 15/04/2020] 

 

IPCC 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral 
Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change. Cambridge and New York: Cambridge University Press. Disponível on-line 
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/ [Último acesso: 15/04/2020] 


