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7.3.5.4 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: “conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;” (Lei
Federal nº 11.445/07, Art. 3º, inciso I, c).
O primeiro processo de planejamento para gestão de resíduos sólidos foi realizado na década
de 1980, quando a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder) elaborou o
Projeto Metropolitano de Remoção e Disposição Final da RMS. Dentre as ações ali
programadas, estava a construção do Aterro Sanitário Metropolitano, que serviria aos
municípios de Lauro de Freitas, Simões Filho e Salvador. Em 1992, a mesma companhia
elaborou o Plano Diretor de Limpeza Pública da Área Central da Região Metropolitana. No
mesmo ano,
a Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) concebeu e adotou um modelo tecnológico
para implantação do Sistema Integrado de Tratamento do Lixo gerado no município de Salvador,
fundamentado na organização dos resíduos na origem, com o objetivo de minimizar problemas
decorrentes de sua heterogeneidade e utilizar uma coleta e tratamento diferenciado e adequado
para cada uma das partes dos componentes dos resíduos. 72

Outras iniciativas merecem destaque:
1994-1995

Plano de Saneamento para a Cidade de Salvador, em parceria com a UFBA;

1999

Plano de Gestão Diferenciada de Entulho na Cidade de Salvador;
Licitação pública para implantação, operação e manutenção do Aterro
Sanitário Metropolitano Centro e Estação de Transbordo de Canabrava
(período de concessão: 20 anos);

2001

Plano de Limpeza Urbana, Sesp;

2004

Projeto Executivo da Usina de Reciclagem de Entulho, Centro de Treinamento
e Capacitação, Unidade de Triagem e Fábrica de Artefatos, no Parque
Socioambiental da Canabrava inaugurado em 2003;

2007

Plano Básico de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos da Cidade de
Salvador (PBLU);

2009

Concorrência Sesp nº 009/09 para execução dos serviços de limpeza urbana no
município, exceto operação da estação de transbordo e Aterro Metropolitano
Central (AMC).

72

PMSB-SSA, volume III, p.46
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Bastante onerosos, os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são suportados
por dotações orçamentárias do Município, cobrança de taxa de coleta de resíduos sólidos
domiciliares (RSD) – instituída pela Lei Municipal nº 7.186/06 e cobrada juntamente com o
IPTU – e preço público, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 20.178/09. A análise feita
pelo PMSB-SSA da legislação municipal que trata especificamente do tema aqui abordado
demonstra a dificuldade de se implantar a gestão, pois muitas leis não foram aplicadas e já se
encontram desatualizadas, merecendo revisão.
Sua gestão não corresponde às atuais necessidades da população, devendo buscar um sistema
mais ágil, eficaz e que se adapte às condições específicas do território, articulando-se com os
municípios vizinhos. A política nacional de resíduos sólidos, instituída pela Lei Federal nº
12.305/10, demanda evoluções como universalização, redução da geração na fonte,
reutilização, aumento dos percentuais de reciclagem e consequente redução da quantidade de
resíduos enviados para o aterro sanitário, ainda difíceis de serem alcançadas na prática.
O sistema opera em regime misto, composto por: Secretaria Municipal de Obras Públicas
(Semop), Secretaria Cidade Sustentável (Secis), Limpurb, concessionárias Bahia Transporte e
Tratamento de Resíduos S.A. (Battre) e Consórcio Salvador Saneamento Ambiental, Agência
Reguladora e Fiscalizadora de Serviços Públicos de Salvador (Arsal) e Fundo Municipal de
Limpeza Urbana (FMLU).
Para execução dos serviços, o Sistema de Limpeza Pública divide a cidade em Núcleos de
Limpeza (NL), que coincidem com as dezoito Regiões Administrativas (RA), agrupando-os
em três Gerências Operacionais (Gerop). Há também uma gerência de destino final e outra de
serviços especiais. O modelo classifica os resíduos em sete categorias, de acordo com a fonte
geradora, e sua disposição final é realizada em: Aterro Sanitário Metropolitano Centro, Aterro
Resíduos de Construção e Demolição (RCD) Classe A ou Aterro Classe I. A responsabilidade
pelo manejo pode ser do município (ex. domiciliar, público) ou do gerador (ex. industrial,
serviços de saúde). A operação dos serviços tem abrangência de 92% no Município.
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Gráfico 7.3f – Volume de resíduos sólidos coletados, compilado a partir de dados do SNIS. Não há
informações sobre o ano de 2004

Elaboração: Fipe, 2015.

Gráfico 7.3g – População atendida pela coleta de resíduos sólidos domiciliares, compilado a partir
de dados do SNIS

Elaboração: Fipe, 2015.
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A gestão da limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos deve ser enfrentada com políticas
públicas setoriais baseadas no princípio da sustentabilidade, envolvendo também as outras
disciplinas de saneamento básico. Algumas das interfaces existentes em Salvador são
destacadas na tabela a seguir.
Tabela 7.3k – Interfaces entre resíduos sólidos e demais disciplinas do saneamento básico
descartes irregulares de resíduos sólidos nas Áreas de Preservação Permanente dos mananciais
do Cobre e de Ipitanga I, II e III, localizados no município de Salvador que contribuem para a
degradação da qualidade das águas;
Sistema de
água

descartes irregulares de resíduos sólidos industriais, a exemplo de serrarias, marmorarias,
metalúrgicas e outros, que são carreados para os cursos d’água e mananciais;
interferências das adutoras do sistema de distribuição da EMBASA com os canais da rede de
macro-drenagem, que provocam a retenção e o acumulo de resíduos sólidos e dificultam a
limpeza desses canais. [1]

Sistema de
esgotamento
sanitário

descartes irregulares de resíduos sólidos no sistema de macro-drenagem, principalmente nas
áreas de difícil acesso aos serviços de limpeza pública;
interferências das tubulações do sistema de esgotamento sanitário com os canais da rede de
macro-drenagem, que provocam a retenção e o acumulo de resíduos sólidos e dificulta a
limpeza desses canais. [2]
descartes irregulares de resíduos sólidos nas encostas, que aumentam os riscos de acidentes
geotécnicos;

Sistema de
drenagem
urbana

descartes irregulares de resíduos sólidos nos canais de drenagem;
descartes de resíduos sólidos nas sarjetas, bocas de lobo e poços de visita, que provocam a
obstrução dos sistema de drenagem, aumentado os riscos de inundações. [3]

Elaboração: Fipe (2015) a partir do volume III do PMSB-SSA, p. 34-36.

Assim como no caso do esgotamento sanitário, os déficits de atendimento dos serviços de
resíduos sólidos concentram-se no território, nos assentamentos precários onde a coleta se faz
mais difícil pela precariedade ou ausência de acessos. O projeto de urbanização destas
comunidades deve estar integrado a plano de gerenciamento de resíduos sólidos, uma vez que
a intervenção tem como diretriz a remoção mínima de famílias, não abrindo, portanto, acessos
veiculares a todos os domicílios. Apenas um projeto específico será capaz de dimensionar as
necessidades de cada comunidade e prever espaço para a infraestrutura de coleta e
armazenamento temporário até que o caminhão faça a retirada dos resíduos, levando-os para a
disposição final adequada. Em Salvador, as concessionárias disponibilizam lixodutos e
contêineres em áreas de difícil acesso.
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É recomendável também que a população local esteja envolvida nas atividades de educação
ambiental, como multiplicadores do conhecimento, podendo também ser capacitada e
contratada pelas prestadoras de serviço. Para tanto, o trabalho social deverá identificar
moradores que sejam catadores informais e demais interessados.
Os catadores podem também ter sua função profissionalizada, como é o caso das 21
cooperativas existentes em Salvador, criando-lhes a oportunidade do primeiro emprego
formal. Entretanto, há necessidade de aprimoramento no suporte a estes trabalhadores, para
que possam contribuir de forma mais efetiva aos serviços tão necessários à população: “O
apoio do Poder Público para as Cooperativas de Catadores localizadas no município do
Salvador é insuficiente e não existe proposta de inclusão de novos catadores individuais às
unidades produtivas.73”
Em relação aos aterros, a Lei Orgânica do Município (2006) aborda a questão de forma rígida:
“Art. 232. É vedada a instalação de aterro sanitário, usina de reaproveitamento e
depósito de lixo, em locais inadequados que não estejam de acordo com pareceres
técnicos competentes, inclusive em rotas de tráfego, evitando-se acidentes.
Parágrafo Único Para os efeitos do estabelecido neste artigo, o Município, no prazo
de 180 dias a partir da publicação desta lei, através do Executivo, promoverá a
desativação do aterro sanitário e depósito de lixo, no qual se deverá instalar usina de
reaproveitamento para local que se adeque às exigências desta lei, cujo espaço aéreo
não sirva de rotas de aviação.”
O PMSB-SSA, entretanto, questiona o regramento: “(...) sobre a desativação de aterro
sanitário e depósito de lixo, inadequados, para a instalação de usina de reaproveitamento.
Cabe aqui ressaltar que as usinas de reciclagens instaladas em outros municípios brasileiros
na sua maioria foram desativadas e não atendem a uma gestão sustentável.74” O fato das
experiências de outros municípios não terem sido de sucesso demonstra a complexidade do
uso de novas tecnologias, que não deveria ser descartado sem estudos mais aprofundados
sobre o caso local, mesmo que em menor escala, tendo em vista os avanços já alcançados
nesta área. Cabe também ressaltar a localização do aterro em Área de Proteção
73 PMSB-SSA, volume III, p. 86.
74 PMSB-SSA, volume III, p. 50.
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Ambiental – APA (Mapa 7.3z8) e em área urbana ocupada por núcleos residenciais na
vizinhança e também a logística imposta à sua operação: “Todo chorume gerado nesta
unidade é coletado e transportado para tratamento e destino final na Empresa de Proteção
Ambiental (Cetrel), situada em Camaçari. Atualmente está em processo de instalação de uma
termoelétrica para o aproveitamento do biogás.75”
Este aterro está em operação desde 1999, com vida útil prevista de vinte anos. Novos estudos
para implantação de aterro de rejeitos, conforme diretrizes da legislação federal, devem
“considerar o atendimento a toda a RMS e considerar as novas alternativas tecnológicas
para o tratamento e disposição de rejeitos, relacionadas com a incineração, geração de
energia e créditos de carbono.76”

75 PMSB-SSA, volume III, p. 101.
76 PMSB-SSA, volume III, p. 209.
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7.3.6 Cobertura vegetal
A distribuição da cobertura vegetal é um aspecto importante no planejamento ambiental da
cidade já que esta cobertura interfere diretamente sobre a permeabilidade dos solos,
minimizando os efeitos de processos erosivos sobre os cursos d´água e contribuindo para a
regularização dos mananciais de abastecimento, já que a cobertura vegetal retém picos de
chuvas e possibilita a conservação dos recursos hídricos superficiais. No caso específico da
cidade de Salvador, não existem estudos atualizados sobre a distribuição dos fragmentos
florestais, considerando uma abordagem ecológica. Os estágios de sucessão florestal, além
das dimensões e formas dos fragmentos remanescentes são aspectos importantes da ecologia
da paisagem que precisariam ser aprofundados para definição científica do valor ecológico
dos fragmentos florestais remanescentes da Mata Atlântica.
Como referência para os mapas apresentados foram utilizados dados do trabalho “Diagnóstico
da Vegetação do Bioma Mata Atlântica em Salvador / BA” (2013), elaborado por equipe
contratada pelo Ministério Público da Bahia. Neste trabalho, foi feito um levantamento
extensivo dos fragmentos florestais remanescentes da Mata Atlântica na cidade, indicando-se
os diferentes estágios de regeneração para aplicação dos instrumentos legais relativos ao tema.
Neste sentido, foram definidos e mapeados os estágios de regeneração da Mata Atlântica,
sendo apresentadas a seguir, as definições previstas em Lei para cada um destes estágios:
7.3.6.1 Floresta em estágio avançado de regeneração
A mata em estágio avançado de regeneração apresenta fisionomia arbórea dominante sobre as
demais, formando dossel fechado e relativamente uniforme no porte, apresentando árvores
emergentes em diferentes graus de intensidade. As copas superiores são horizontalmente
amplas. A distribuição diamétrica das árvores é de grande amplitude. Ocorrem epífitas em
grande número, e a serrapilheira é abundante. A diversidade biológica é muito grande,
apresentando várias espécies nativas da mata primária.
O estágio avançado de regeneração é constituído por estratos de diferentes alturas, quais
sejam, um dossel superior com ocorrência eventual de indivíduos emergentes, com altura em
torno de 30 metros, e um estrato médio constituído de árvores, arbustos e subarbustos,
havendo também, trepadeiras, cipós e lianas, que se enrolam nos troncos e pendem-se dos
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galhos superiores até o solo, além de constante presença de diversas palmeiras. A florística
está representada em maior frequência pela maçarandubas (Manilkara spp), louros (Ocotea
sp), joerana (Parkia pendula), pau-paraíba, (Simarouba sp), ingá (Inga sp), oiti (Licania sp),
dentre outros.
7.3.6.2 Floresta em estágio médio de regeneração
A mata em estágio médio de regeneração apresenta fisionomia arbórea e ou arbustiva
predominando sobre a herbácea, constituindo estratos diferenciados (Figura 7.3t). A cobertura
arbórea varia de aberta a fechada. Há predominância de pequeno diâmetro na distribuição
diamétrica das espécies arbóreas. A serrapilheira está presente variando, entretanto, de
espessura. Já existe diversidade biológica significativa e ocorrência eventual de espécies
emergentes como a matataúba, Didimopanix morototoni. A florística está representada em
maior frequência pelo pau-pombo (Tapirira guianensis), murici (Byrsonima sericea),
sucupira (Bowdichia virgilioides), ingá (Inga spp), amescla (Protium heptaphyllum), pauparaíba (Simarouba sp), selva-de-leite (Himatanthus obovata), dentre outras.
Figura 7.3t – Fisionomia característica de florestas do domínio da Mata Atlântica
em estágio médio de regeneração
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7.3.3.6 Floresta em estágio inicial de regeneração
O estágio inicial de regeneração caracteriza-se por apresentar cobertura vegetal baixa.
Ocorrem plantas herbáceas ou arbustivas, com baixa diversidade biológica, podendo ocorrer
espécies arbóreas isoladas e plântulas, de estágios mais maduros (Figura 7.3u). As epífitas,
quando existentes são representadas, principalmente, por musgos e líquens, com baixa
diversidade.
A florística está representada em maior freqüência pelas tiriricas (Scleria spp), canela-develho, (Miconia spp), bananeirinha (Heliconia spp), sapé (Imperata brasiliensis), unha-de-gato
(Mimosa sp), carqueja (Borreria verticilata) e erva-de-rato (Pshychotria sp), assa-peixe
(Vernonia sp), dentre outras.

Figura 7.3u – Fisionomia características de florestas do domínio da Mata Atlântica
em estágio inicial de regeneração
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7.3.6.4 Restinga
Segundo a Resolução CONAMA Nº 004 de 18 de Setembro de 1985, Art. 2º alínea n,
restingas são acumulações arenosas litorâneas, paralelas à linha da costa, de forma geralmente
alongada, produzida por sedimentos transportados pelo mar, onde se encontram associações
vegetais mistas características, comumente conhecidas como “vegetação de restingas”.
A vegetação de restinga pode se apresentar com porte herbáceo, arbustivo e arbóreo (Figura
7.3v).

O ambiente das restingas apresenta vários problemas para a sobrevivência dos

vegetais. A pouca capacidade de acumulação de água pelas areias quartzosas, a forte ação dos
ventos marinhos, a alta salinidade trazida pelo spray marinho e a elevada insolação são fatores
que influenciam negativamente no balanço hídrico, embora a região de restinga esteja situada
em zona de elevada precipitação pluvial.
Figura 7.3v – Restingas na APA das Dunas e Lagoas do Abaeté – Trecho Stela Maris
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7.3.6.5 Manguezais
O manguezal constitui-se em um ambiente formado por comunidades vegetais adaptadas para
viver em solos saturados em água, anaeróbicos e salinos, são ligados pelos mares e protegem
os continentes da erosão, reduzem a poluição das praias, e principalmente, garantem comida
farta para a fauna dos oceanos. Apresenta espécies vegetais com aspecto bastante homogêneo,
tanto do ponto de vista fisionômico quanto da sua composição florística.
Um restrito número de espécies forma associações muito densas. Estruturalmente, o
manguezal pode se apresentar de forma arbustiva ou arbórea, com árvores que podem chegar
a até 15 m de altura (Figura 7.3w). A sobrevivência das espécies no ambiente marinho é
garantida pela adaptação representada pela viviparidade, raízes escoras e raízes aéreas
especiais (pnematóforos) que se projetam para cima da superfície da água, além de outras
adaptações fisiológicas. No caso de Salvador, os manguezais foram bastante pressionados
pela ocupação urbana, e os poucos remanescentes apresentam-se bastante degradados,
demandado ações para conservá-los como marco histórico de um passado onde foram
abundantes nos estuários dos principais rios.
Figura 7.3w – Manguezal do rio Passa Vaca em ambiente fortemente urbanizado.

AMBIENTE URBANO E
INFRAESTRUTURA

432

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS
Plano Salvador 500

A análise da distribuição da cobertura vegetal remanescente da Mata Atlântica nas bacias
hidrográficas (Mapa 7.3z9) reflete claramente as dinâmicas populacionais da cidade e os
indicadores de perdas progressivas de qualidade, que refletem sobre a qualidade das águas das
bacias na porção sul da cidade e nas praias que recebem águas destas bacias.
O mapeamento dos quantitativos das áreas totais de fragmentos florestais remanescentes da
Mata Atlântica revela fragmentos mais expressivos nas bacias da porção norte da cidade
(Mapa 7.3z10) onde o vetor de crescimento urbano ainda está se consolidando. As análises
das taxas de crescimento populacional analisadas no item 7.3.4.2.1. deste relatório revelam a
ameaça a estes fragmentos já que existe uma tendência de replicação dos dados verificados no
sul e o modelo vigente se mantiver inalterado.
Causa preocupação o fragmento florestal remanescente na bacia do Jaguaribe, no trecho
atravessado pela Av. Paralela, já que esta área é bastante valorizada pelo mercado imobiliário,
e existe uma tendência de intensificação das pressões sobre estes fragmentos se a economia se
recuperar da crise financeira atual. Neste sentido, recomendam-se estudos específicos para
avaliar com mais precisão o significado ambiental destes fragmentos remanescentes para que
os mesmos possam se enquadrados no Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural –
SAVAM.
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Mapa 7.3z9 – Mapa de cobertura vegetal remanescente da Mata Atlântica
no Município de Salvador.

Mapa 7.3z10 – Distribuição das áreas remanescentes de fragmentos florestais da
Mata Atlântica por bacia hidrográfica de planejamento
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7.3.7 Restrições Ambientais e Institucionais
7.3.7.1 Considerações gerais
Conciliar crescimento econômico, com desenvolvimento social e conservação ambiental é
uma premissa que deve ser considerada em qualquer plano de desenvolvimento urbano da
cidade e para isto, construir instrumentos capazes de viabilizar políticas ambientais
conservacionistas é algo fundamental a ser considerado nas estratégias de desenvolvimento
municipal. Partindo desta premissa, serão analisados os instrumentos de conservação
ambiental do espaço urbano no PDDU 2008, explicitados nos artigos referentes ao Sistema de
Áreas de Valor Ambiental e Cultural – SAVAM, do referido PDDU. Segundo seu Art. 213:
O Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural, SAVAM, compreendendo as áreas do
Município do Salvador que contribuem de forma determinante para a qualidade ambiental urbana e
para as quais, o Município estabelecerá planos e programas de gestão, ordenamento e controle,
visando à proteção ambiental e cultural, de modo a garantir a perenidade dos recursos e atributos
existentes.

Tal tipo de preocupação explícita é pertinente, pois a porção continental do município do
Salvador, apresentava em 2010 uma densidade demográfica de 97,9 habitantes por hectare,
uma das maiores densidades dentre as capitais brasileiras, e por isto, a manutenção de espaços
não ocupados contribui positivamente para amenizar os impactos de um grande adensamento
populacional, que pode comprometer

qualidade ambiental do Município, caso este

adensamento não esteja devidamente ordenado no território.
A ocupação de áreas com elevada declividade, em ambientes frágeis como dunas, brejos,
manguezais e fragmentos florestais importantes, é um aspecto gerador de impactos que deve
ser minimizado a partir da proteção destas áreas. Conservar ambientes sensíveis de grande
valor ecológico, vazios urbanos destinados ao lazer e marcos culturais relevantes, é um
aspecto fundamental para a promoção da sustentabilidade de uma cidade com componentes
culturais que a diferencia das demais capitais brasileiras.
O Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural – SAVAM (Mapa 7.3z11) é um
instrumento importante que deve ser validado e aprimorado para que a cidade consiga reverter
um quadro progressivo de degradação ambiental que pode comprometer as possibilidades de
negócios e qualidade de vida das gerações futuras. Neste sentido, serão feitos comentários ao
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SAVAM, para definir uma linha de ação estratégica para subsidiar as fases subsequentes de
discussão e construção coletiva de um novo Plano Diretor.
Não basta elaborar um plano cheio de boas intenções. É preciso construir um plano diretor
que se realize efetivamente e que possa se traduzir num instrumento de promoção de um
modelo de desenvolvimento radicalmente diferente das tendências inerciais atuais. A
apresentação dos aspectos mais relevantes do SAVAM e uma avaliação da aplicabilidade do
mesmo é um dos objetivos desta seção.
Em linhas gerais, o Sistema de Áreas de Valor Ambiental e Cultural (SAVAM) é composto
de dois sub-sistemas: 1) Subsistemas de Unidades de Conservação e 2) Subsistemas de Áreas
de Valor Urbano-Ambiental. Tal distinção é bastante pertinente, pois num território
fortemente urbanizado é necessário definir diferentes mecanismos de conservação capazes de
incorporar uma visão territorial mais ampla numa escala de abordagem municipal de uma
cidade que ocupa uma área de 30.813 hectares incluindo as ilhas, das quais a maior porção
está ocupada por um tecido urbano com diferentes níveis de qualidade e pressão sobre os
sistemas naturais.
Sendo assim, o referido sistema considerou os aspectos ecológicos mais relevantes,
incorporando-os ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), sem abrir mão
de aspectos ambientais importantes que devem ser conservados, sem, no entanto, estarem
enquadrados em legislações ambientais específicas. Foram incorporados ao sistema,
fragmentos vegetais sem grande valor ecológico, mas que são importantes para a melhoria da
qualidade de vida urbana. Associado a isso, foram considerados neste sistema áreas de
relevante valor paisagístico/ cultural, áreas costeiras, espaços abertos de recreação e lazer,
além de áreas arborizadas, que contribuem para melhorar a qualidade do ambiente urbano.
7.3.7.2 O SAVAM como instrumento de conservação ambiental
Conforme dito anteriormente, o SAVAM contém elementos importantes para minimizar os
impactos da urbanização sobre o território, integrando áreas protegidas e ambientes naturais
ao modelo de urbanização da cidade. Sendo um sistema amplo, que incorpora não apenas
aspectos ecológicos ou ligados à conservação ambiental são também considerados aspectos
culturais e paisagísticos, que não serão comentados nesta análise.
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Serão comentados os aspectos “mais ambientais” deste sistema, ou seja, aqueles que de certa
forma, ajudam a minimizar os impactos negativos da urbanização. Neste sentido, destacam-se
dois subsistemas que serão comentados a seguir: a) o subsistema de Unidades de Conservação
e b) o subsistema de áreas de valor urbano ambiental.
Apesar do mérito deste sistema e de sua importância para a cidade, a agregação de elementos
tão diferenciados num mesmo sistema gera dificuldades para a implementação de políticas
públicas efetivas e de gestão em função das especificidades de cada tema agrupados num
mesmo sistema. Incluir num mesmo Sistema (SAVAM), Unidades de Conservação e Áreas de
Valor Urbano-Ambiental do tipo: Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN), Áreas de
Proteção Cultural e Paisagística (APCP), Áreas de Borda Marítima (ABM), Espaços Abertos
de Recreação e Lazer (ERL) e Áreas Arborizadas (AA) pode trazer algumas dificuldades
comentadas a seguir.
As Unidades de Conservação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) se
adequam a áreas essencialmente naturais, de grandes dimensões e geram certa confusão
quando implantadas em áreas onde a maior parte do tecido urbano já foi modificado pelo
antropismo, apesar de que em determinadas circunstâncias estas unidades padrão SNUC
podem ser apropriadas quando se quer restringir efetivamente os usos. No caso de Salvador,
as áreas próximas ao seus mananciais de abastecimento justificariam unidades de usos mais
restritos. O problema é que as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) foram instituídas pelo
Governo do Estado e a Prefeitura não é responsável pela gestão destas APAs, o que faz com
que a gestão não ocorra de forma efetiva e articulada. Conforme falaremos a seguir, muitos
dos projetos geradores de impactos negativos sobre as APAs são de responsabilidade do
Estado e isto dificulta o controle efetivo do Município sobre estas áreas, gerando conflitos de
interesse.
Já as categorias do SAVAM instituídas pelo Município são muito diversificadas e em escalas
muitas vezes reduzidas, misturando aspectos culturais, áreas de lazer, com fragmentos
florestais relevantes, sem adequá-los a um sistema legal capaz de protegê-los efetivamente.
Algumas Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN), como a APRN-9 – Bacia do
Cobre (Figura 7.3x) ficam em áreas densamente urbanizadas, não cumprindo os objetivos
definidos na sua criação. Associadas a estas áreas de maior relevância, existem outras
categoriais com características culturais, como as Áreas de Proteção Cultural e Paisagística
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(APCP) contempladas no SAVAM, que deveriam ser conservadas e não foram, como os
casarios do Centro Histórico.
Figura 7.3x - Área de Proteção de Recursos Naturais da bacia do Cobre

Entende-se que um sistema muito complexo, que mistura categorias muito diversas em
escalas diferenciadas, deveria ser objeto de uma revisão profunda, cabendo um processo de
discussão mais amplo com a sociedade, sendo objeto de uma diretriz específica do novo
PDDU. Partindo destas premissas, optou-se por apresentar apenas a parte do SAVAM que
toca mais diretamente os aspectos naturais e ecológicos. Por este motivo, neste capítulo, serão
comentados os aspectos “mais ambientais” deste sistema, ou seja, aqueles que de certa forma,
ajudam a minimizar os impactos negativos da urbanização. Neste sentido, destacam-se dois
sub-sistemas que serão comentados a seguir: a) o subsistema de Unidades de Conservação e
b) o subsistema de áreas de valor urbano ambiental.
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7.3.7.2.1 Subsistema de Unidades de Conservação
Este sub-sistema incorpora os conceitos da Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000, que
define o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). O sistema não
será detalhado neste relatório, uma vez que o art. 216 do PDDU 2008 define com precisão os
conceitos mais importantes e qualquer dúvida pode ser dirimida pela leitura da legislação
específica.
No caso da cidade de Salvador, foram utilizadas como categorias de classificação deste
sistema apenas unidades de uso sustentável, tendo sido utilizadas as Áreas de Proteção
Ambiental – APA, do referido sistema nacional. Segundo o art. 15 do SNUC,
A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade
do uso dos recursos naturais.

No SAVAM, foram incorporadas quatro Áreas de Proteção Ambiental (APA), instituídas pelo
Governo do Estado da Bahia, assim definidas (Mapa 7.3z12):


Área de Proteção Ambiental das Lagoas e Dunas de Abaeté, instituída pelo Decreto
Estadual n° 351, de 22 de setembro de 1987, e alterada pelo Decreto Estadual n°
2.540, de 18 de outubro de 1993, com Plano de Manejo e Zoneamento aprovado pela
Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente, CEPRAM, n° 1.660, de 22 de
maio de 1998;



Área de Proteção Ambiental Baía de Todos os Santos, instituída pelo Decreto Estadual
n° 7.595, de 5 de junho de 1999;



Área de Proteção Ambiental Joanes / Ipitanga, instituída pelo Decreto Estadual n°
7.596, de 5 de junho de 1999, com Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado pela
Resolução CEPRAM n° 2.974, de 24 de maio de 2002;



Área de Proteção Ambiental Bacia do Cobre/ São Bartolomeu, instituída pelo Decreto
Estadual n° 7.970, de 5 de junho de 2001.
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A despeito da boa intenção de sua criação, estas APAs não funcionam efetivamente, já que a
maioria delas não tem zoneamento e não conta com estrutura administrativa adequada para
fazer cumprir os objetivos de sua criação. A fim de fundamentar a afirmação anterior, são
abordados alguns exemplos ilustrativos.
Mapa 7.3z12 – Mapa de Áreas de Proteção Ambiental (APA).

Elaboração: FIPE, 2015.

A APA das Lagoas e Dunas de Abaeté, apesar de ter zoneamento aprovado, vem sofrendo
pressões diversas, e dentre a maior ameaça a possibilidade de implantação de uma terceira
pista de pouso do Aeroporto Internacional, que afetaria radicalmente os sistemas de dunas na
porção norte da APA (Figura 7.3y).
No caso da APA do Joanes – Ipitanga, a imagem do Google revela conjuntos habitacionais
populares implantados muito próximos ao manancial de abastecimento (Figura 7.3z).

AMBIENTE URBANO E
INFRAESTRUTURA

441

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS
Plano Salvador 500

Ocupação da porção norte da APA da Bacia do Rio do Cobre, por conjuntos habitacionais
projetados pela CONDER nas imediações da Lagoa da Paixão, em áreas de nascentes da
referida bacia (Figura 7.3z1).
Figura 7.3y - Sistema de dunas da APA do Abaeté. Porção norte preservada para implantação da
terceira pista do Aeroporto Internacional Luis Eduardo Magalhães.

Pista de pouso projetada

Figura 7.3z - APA do Ipitanga. Conjuntos habitacionais do PMCMV implantados
na borda da Represa de Ipitanga, em zona de proteção de manancial.

Conjuntos habitacionais
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Figura 7.3z1 – APA da Bacia do Cobre. Conjuntos habitacionais implantados pelo Governo na zona
de nascentes da bacia, nas imediações da Lagoa da Paixão
Conjuntos habitacionais

Nascente do Rio do Cobre

Conjuntos habitacionais

7.3.7.2.2 Subsistema de Áreas de Valor Urbano Ambiental
Áreas de Valor Urbano-Ambiental são espaços do Município, públicos ou privados, dotados
de atributos materiais e/ou simbólicos relevantes do ponto de vista ambiental e/ou cultural,
significativos para o equilíbrio e o conforto ambiental, para a conservação da memória local,
das manifestações culturais e também para a sociabilidade no ambiente urbano. Fazem parte
deste subsistema as seguintes categorias:


Áreas de Proteção de Recursos Naturais, APRN;



Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, APCP;



Áreas de Borda Marítima, ABM;



Espaços Abertos de Recreação e Lazer, ERL;



Áreas Arborizadas, AA.

Dentre as diversas categorias, devem ser tratadas prioritariamente as Áreas de Proteção de
Recursos Naturais – APRN e Áreas Arborizadas – AA, em função de apresentarem maior
expressão em termos de áreas, podendo ser incorporadas a Corredores Ecológicos, fazendo as
devidas conexões entre as unidades do Subsistema de Unidades de Conservação.
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Dentre as diversas APRNs indicadas no SAVAM, destacam-se as seguintes com dimensões
superiores a 100,0 hectares (Mapa 7.3z13):
08 - APRN de Jaguaribe (1.043,6 ha);
09 - APRN das Bacias do Cobre e Paraguari (772,0 ha);
10 - APRN de Aratu (757,2 ha);
02 - APRN dos Vales do Cascão e Cachoeirinha (397,7 ha);
03 - APRN de Pituaçu (120,0 ha).

Mapa 7.3z13 – Áreas de Proteção de Recursos Naturais (APRN),
com destaque para as de maior dimensão.

Elaboração: FIPE, 2015.
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Outro aspecto que deveria ser considerado na revisão do SAVAM é a transformação do
Parque de Pituaçu numa unidade padrão SNUC, já que existe um manancial de abastecimento
degradado nos seus limites e fragmentos florestais isolados pela represa que poderiam ser
conservados de forma mais efetiva.
Como elementos a serem incorporados ao Corredor Ecológico, devem se estudadas as Áreas
Arborizadas do SAVAM (Mapa 7.3z14), para ver a viabilidade de integrá-las a esta proposta
de corredor.
Mapa 7.3z14 – Distribuição das Áreas Arborizadas com provável potencial
para Corredor Ecológico

Elaboração: FIPE, 2015.

Independente das dimensões, é necessário considerar todas estas áreas, acrescidas das áreas
arborizadas e unidades de conservação para se pensar um sistema de mosaico florestal capaz
de consolidar um corredor ecológico, mantendo a fauna e flora dos fragmentos remanescentes
da Mata Atlântica no território municipal. A integração das Unidades de Conservação – UC,
Áreas de Proteção de Recursos Naturais – APRN e Áreas Arborizadas – AA delimitariam um
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espaço potencial para implantação de um Corredor Ecológico de Mata Atlântica (Mapa
7.3z15) que poderia contribuir para melhoria da qualidade urbana ambiental da cidade.
Mapa 7.3z15 – Proposta da área de estudo para implantação de um Corredor Ecológico para
estabelecer conexões entre os diversos fragmentos florestais isolados

Área de estudo
Para corredor
Ecológico

Elaboração: FIPE, 2015.

7.3.8 Considerações Finais
Embora tenham sido alcançados grandes avanços em planejamento e implementação dos
serviços relacionados ao ambiente urbano, as deficiências ainda existentes tornam urgente a
priorização de certas intervenções, como a atuação em áreas de risco, a universalização dos
serviços de esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos, a redução das perdas de água e
a implantação de projetos de recuperação ambiental em zonas estratégicas, todos aliados à
política habitacional e de mobilidade, para que os desequilíbrios estruturais possam ser
mitigados – e não agravados, como frequentemente ocorre.
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A questão da universalização da coleta de esgoto, assim como seu tratamento e a inter-relação
com as demais disciplinas do saneamento básico, deve ser tratada como prioridade do
Município. Para tal, a assinatura do contrato de programa com a Embasa deverá estabelecer
em seu plano de investimentos e plano de metas a operacionalização da implantação, que
deverá necessariamente tratar da urbanização dos assentamentos precários e da eliminação
dos transitórios pontos de captação em tempo seco, coletando a totalidade dos efluentes. Em
relação ao tratamento do esgoto, uma vez universalizada a coleta, novos estudos mais
aprofundados deverão determinar os impactos causados pelo SDO, reavaliando sua eficiência
como solução definitiva.
Alguns tópicos interdependentes demonstram a complexidade de se alcançar solução para as
questões aqui abordadas: origem e dimensão do problema, recursos disponíveis,
responsabilidade compartilhada e alternativas a serem ofertadas e seu prazo de execução. Na
identificação de oportunidades de programas e projetos para a cidade, a análise destes tópicos
ajuda a definir sua viabilidade e potencial de implementação. É prerrogativa dos municípios
conhecer seu território e não há esfera mais adequada para o detalhamento das estratégias.
Como já abordado na seção dedicada à habitação, intervenções fundamentais devem aliar
eliminação de risco geotécnico, implantação de infraestrutura e oferta de serviços de
saneamento, manutenção e fiscalização das áreas recuperadas e obras de maior dimensão, tais
como aquelas de drenagem que podem ser vinculadas a sistemas de parques lineares. Também
o programa de produção habitacional deve preocupar-se com as diretrizes definidas, evitando
novos impactos ambientais desnecessários. A questão do nível de investimento do Município
e o percentual do orçamento municipal destinado à questão do ambiente urbano também
deverá ser abordada durante a elaboração do Plano Salvador 500.
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Tabela 7.3l – Distribuição do orçamento municipal em relação às despesas funcionais, com
destaque para aquelas diretamente associadas ao ambiente urbano, compilado a partir de dados
do site www.meumunicipio.org.br

Despesas Funcionais
Educação
Saúde
Previdência Social
Encargos Especiais
Urbanismo
Transporte
Outras Funções
Habitação
Assistência Social
Legislativa
Cultura
Administração
Saneamento
Gestão Ambiental
Total

(R$) em 2012
684.549.270,35
894.653.652,02
387.265.636,38
282.930.476,34
718.511.470,39
89.059.350,11
144.874.698,13
4.399.673,72
40.981.530,70
109.328.840,28
3.233.592,79
253.278.663,38
0,00
4.982.239,23
3.618.049.093,82

%
18,9%
24,7%
10,7%
7,8%
19,9%
2,5%
4,0%
0,1%
1,1%
3,0%
0,1%
7,0%
0,0%
0,1%
100,0%

(R$) em 2013
887.946.910,00
762.193.480,00
579.943.143,00
427.430.417,00
301.103.519,00
240.078.299,00
143.830.800,00
118.212.748,00
95.986.688,00
43.776.259,00
6.487.136,00
4.349.080,00
4.073.372,00
0,00
3.615.411.851,00

%
24,6%
21,1%
16,0%
11,8%
8,3%
6,6%
4,0%
3,3%
2,7%
1,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0%
100,0%

Elaboração: Fipe, 2015.

Além disso, ações não estruturais de drenagem como, por exemplo, a incorporação de
técnicas compensatórias nos dispositivos legais – obrigatórias ou incentivadas, têm muito a
contribuir para o amortecimento das inundações, que, no caso de Salvador, se agravam pela
dinâmica das marés. A legislação deve ser sempre atualizada, compatibilizando-se às atuais
necessidades da sociedade e aos avanços por ela perseguidos. Ao longo do prazo do Plano
Salvador 500, devem ser estabelecidas metas para superar os desequilíbrios estruturais aqui
identificados.
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8

Diagnóstico do Clima e
Conforto do Pedestre

8.1. APRESENTAÇÃO
Esse capítulo do relatório trata das questões ambientais da cidade de Salvador, incluindo um
diagnóstico do clima local e considerações particulares sobre o conforto do pedestre, seguidas
pelo levantamento das variadas configurações morfológicas da cidade, com ênfase nos
padrões de ocupação urbana que promovem um maior adensamento tanto populacional como
do ambiente construído. Ao final, diferentes formas do edifício alto e um conjunto de
possibilidades de arranjos urbanos extraídos da teoria, assim como do ambiente construído de
Salvador, são analisadas sob a perspectiva do desempenho ambiental, no que se referem,
principalmente, a passagem do vento e a projeção de sombras.
O diagnóstico climático realizado para a cidade de Salvador foi feito com base nos dados
climáticos do projeto SWERA (DOE, 2015), coletados na estação meteorológica do
Aeroporto Dois de Julho (13°1' Sul; 38°31' Oeste; 51m de elevação). Na sequência,
apresentam-se a seleção do banco de dados climáticos e suas características; um resumo
gráfico e a análise dos dados climáticos em questão; e diretrizes em termos de tratamento dos
espaços urbanos abertos.
8.2. BANCOS DE DADOS CLIMÁTICOS
Para a realização do diagnóstico climático de Salvador, a primeira consideração é com relação
ao banco de dados climáticos a ser adotado. Existem arquivos climáticos disponíveis para a
referida cidade em três formatos de fontes distintas: TRY, INMET e SWERA.
O arquivo climático TRY (Test Reference Year) representa um ano de dados médios para um
local específico, sem extremos de temperatura. O arquivo TRY abrange as variáveis de
temperatura de bulbo seco; temperatura de bulbo úmido; umidade relativa do ar; direção e
velocidade dos ventos; nebulosidade; pressão barométrica e radiação solar, os quais foram
determinados sobre um período de 10 anos de medição (GOULART, 1993).
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O arquivo climático do INMET apresenta as seguintes variáveis: temperatura do ar, umidade
relativa, temperatura do ponto de orvalho, pressão atmosférica, velocidade e direção do vento,
pluviosidade e irradiância global sobre o plano horizontal, com base em estações
meteorológicas do INMET entre os anos de 2000 e 2010 (RORIZ, 2012).
O arquivo climático do projeto SWERA (Solar and Wind Energy Resource Assessment)
apresenta as seguintes variáveis: temperatura de bulbo seco; temperatura de bulbo úmido;
umidade relativa do ar; direção e velocidade dos ventos; nebulosidade; pressão barométrica e
radiação solar, sendo publicado em 2004 com base em trinta anos de medições, nos formatos
com extensão tmy e, posteriormente, epw, disponibilizado pelo Departamento de Energia dos
Estados Unidos (DOE, 2015).
Segundo Scheller et al. (2015), para o clima da cidade de Salvador, comparando os resultados
de bulbo seco, observa-se que a temperatura mínima encontrada nos dados do arquivo TRY é
de 20,4oC no mês de julho. O arquivo SWERA registrou temperatura mínima de 21,9oC no
mês de setembro; e o arquivo INMET de 21,7oC no mês de julho. Analisando as temperaturas
máximas, a maior temperatura registrada nos dados do arquivo TRY é de 27,9oC no mês de
março; o arquivo SWERA apresenta a temperatura máxima de 29,9oC para o mês de
fevereiro; e o arquivo INMET registrou 29,3oC no mês de abril. Com relação à frequência das
temperaturas de bulbo seco nos arquivos climáticos, a temperatura mais frequente registrada
no arquivo TRY é de 25,5oC com frequência de 15,9%. O arquivo SWERA registrou com
frequência de 18,9% a temperatura de 26,5oC; e o arquivo INMET a temperatura de 25,5oC
com frequência de 18,2%. Com relação à frequência das temperaturas de bulbo úmido nos
arquivos climáticos, a temperatura mais frequente registrada no arquivo TRY é de 23oC com
frequência de 29,9%; o arquivo SWERA também registrou a temperatura 23oC, mas com
frequência de 30,9%; e o arquivo INMET registrou a temperatura de 22oC com frequência de
37,6%.
Concluindo, o valor de temperatura máxima é apresentado pelo arquivo SWERA, e o valor de
temperatura mínima é apresentado pelo arquivo INMET. Analisando os valores de radiação,
os arquivos TRY e INMET apresentam pico nos meses de setembro a novembro, e no mês de
novembro e dezembro, respectivamente. Observa-se que nos meses de maio a junho, os
arquivos TRY e INMET apresentam os valores de radiação direta normal bem próximos dos
valores de radiação difusa. Por outro lado, observa-se que o arquivo SWERA apresenta o
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mesmo comportamento durante todos os meses do ano. Desta forma, considerando os
resultados encontrados, para este estudo, foi selecionado o arquivo climático do projeto
SWERA.
8.3. ANÁLISE DOS DADOS CLIMÁTICOS DE SALVADOR
Tratando-se os dados do arquivo climático do projeto SWERA (Solar and Wind Energy
Resource Assessment), disponibilizado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos
(DOE, 2015), chegam-se aos seguintes resultados e consequentes considerações.

Gráfico 8.3a – Temperatura do ar: máximas absolutas, mínimas absolutas, médias, média das
máximas e médias das mínimas (oC)

O gráfico de temperaturas do ar de Salvador indica que as temperaturas máximas mensais
estão aproximadamente entre 29oC e 36oC. As mínimas entre 19oC e 23oC. A média das
máximas fica entre 25oC e 33oC e a média das mínimas entre 24oC e 26oC. A temperatura
média mensal fica entre 24oC e 27oC.
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Gráfico 8.3b – Umidade relativa média do ar (%)

Com relação à umidade relativa, ela permanece sempre em patamares elevados, com umidade
média mensal aproximadamente entre 70% e 85%. Valores máximos de umidade relativa
mensal chegam sempre acima de 95%.

Gráfico 8.3c– Radiação solar direta e difusa média (Wh/m2)

Com relação a radiação solar, encontram-se valores aproximados de 200 a 340 Wh/m2 para
radiação direta e de 140 a 190 Wh/m2 para radiação difusa ao longo do ano.
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Gráfico 8.3d – Predominâncias e frequências de ocorrências do vento

Considerando a incidência de ventos, verifica-se que a primeira predominância (45%) é de
ventos de Sudeste e a segunda predominância (25%) de ventos de Leste. Há ainda alguma
incidência de Nordeste e Sul. Considerando a primeira e segunda predominância, a maior
frequência de ocorrência é de ventos entre 2 e 3 m/s.
Conforme verificamos pela análise realizada, Salvador apresenta clima tropical, quente e
úmido, sem inverno seco, sempre úmido na classificação de Koppen: Af (KOTTEK et al.
2006) com temperaturas entre 19oC e 36oC, temperaturas médias mensais entre 24oC e 27oC, e
com predominâncias de vento de sudeste e leste.
Com respeito aos níveis pluviométricos, as figuras 8.3e, 8.3f, 8.3g, 8.3h, 8.3i, 8.3j, 8.3k, 8.3l
apresentam valores mensais totais para um ano típico e valores máximos registrados em um
período de 24 horas, para a cidade de Salvador e outras cidades litorâneas da costa brasileira,
também características de clima quente e úmido, sendo essas: Vitória, Rio de Janeiro e Recife.
Os gráficos foram construídos com dados de SWERA (2004).
De uma forma geral, com base no perfil anual de precipitação, os dados mostram que desse
conjunto de cidades, Recife é a mais chuvosa ao da maior parte do ano, seguida então por
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Salvador, Rio de Janeiro e Vitória. No entanto, vale destacar que ao contrario de Recife,
Salvador não apresenta nenhum período seco. Em Recife, os dados registrados mostram o
verão mais seco de todos, com valores mensais totais abaixo dos 100 mm, já os totais mensais
de marco a julho superam significativamente aqueles de Salvador (sendo o dobro em julho,
por exemplo). Por outro lado, com exceção do mês de agosto, o total máximo registrado em
um dia ao longo do ano são todos menores do que os de Salvador.
Os dados de totais mensais de Salvador indicam que o período mais chuvoso fica entre os
meses de abril a julho, sendo o valor total mensal máximo de 330 mm, encontrado em julho.
O período de agosto a maio caracteriza o período menos chuvoso, sendo que mesmo assim, os
totais mensais não caem abaixo dos 100 mm.
A cidade do Rio de Janeiro também apresenta meses chuvosos ao longo de todo o ano, como
Salvador, mas com totais mensais mais baixos do que Salvador, ficando abaixo da marca de
180 mm. No que tange aos totais em um único dia, enquanto Recife e Salvador mostram os
valores mais altos, sendo esses 400 mm e 360 mm, respectivamente. Em Salvador, o dia mais
chuvoso do ano em Salvador acontece tipicamente em abril, com 360 mm, sendo esse quase
que o dobro do encontrado entre os meses de maio e julho. Já em Vitoria e no Rio de Janeiro,
esse total não passa da marca dos 200 mm, tipicamente.

Gráfico 8.3e – Valores mensais de precipitação para a cidade de Salvador
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Gráfico 8.3f – Valores máximos mensais de precipitação em um período de 24h para a cidade de
Salvador

Gráfico 8.3g – Valores mensais de precipitação para a cidade de Vitória
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Gráfico 8.3h – Valores máximos mensais de precipitação em um período de 24h para a cidade de
Vitória

Gráfico 8.3i– Valores mensais de precipitação para a cidade de Rio de Janeiro
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Gráfico 8.3j – Valores máximos mensais de precipitação em um período de 24h para a cidade de
Rio de Janeiro

Gráfico 8.3k – Valores mensais de precipitação para a cidade de Recife
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Gráfico 8.3l – Valores máximos mensais de precipitação em um período de 24h para a cidade de
Recife

8.4. RECOMENDAÇÕES PARA O CONFORTO DO PEDESTRE
Com base nos dados climáticos estabelecidos, verificam-se elevadas temperaturas do ar e
elevadas umidades relativas, ao longo de todo o ano. Não se apresenta temperaturas baixas
significativas, fato que indica que as intervenções a serem realizadas deverão de preocupar
com as situações críticas quentes, buscando minimizar as sensações térmicas de calor,
maximizando as condições de conforto ao longo de todo o ano.
Considerando-se espaços externos, é interessante buscar soluções diversificadas que atendam
às diversas expectativas de conforto dos usuários, assim como às diferentes exigências das
atividades (passagem, permanência curta e prolongada). Os cenários hipotéticos analisados,
de composição e caracterização de espaços externos, segundo exposição às condições
climáticas e tratamento de materiais, foram selecionados visando a abarcar essa diversidade.
Deve-se ter em mente que um projeto de intervenção de larga escala, que considere as
questões de forma e materiais pensadas também em função das condições microclimáticas,
pode promover mudanças razoavelmente consideráveis na temperatura e umidade do ar.
Contudo, com o tratamento dos espaços externos remanescentes e não propriamente do uso e
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ocupação do solo e do espaço urbano, pouca capacidade se tem de alterar tais variáveis, a não
ser em casos bastante específicos, mas que repercutirão de maneira deveras localizada, restrita
ao domínio do local de intervenção. Assim, de modo geral, as variáveis climáticas que
deverão ser prioritariamente consideradas pensando nas condições ambientais das áreas
abertas são a radiação térmica e a ventilação.
Quanto à ventilação natural, não se pode garantir a sua presença e facilmente induzi-la em
espaços abertos. A sua indução, além de pouco eficiente na maioria dos casos de ambientes
externos, é no caso em questão bastante improvável, dada às limitações de intervenção.
Assim, devem ser priorizadas as soluções que dizem respeito à radiação térmica, garantindo
apenas que estas soluções não comprometam a possível eventual ventilação natural existente
na área em questão.
Com relação à radiação térmica, devem-se minimizar os ganhos de calor e maximizar as
perdas de calor dos materiais que constituem o ambiente construído. O principal recurso para
minimizar os ganhos é o sombreamento dos espaços existentes e a correta orientação de novos
equipamentos ou edificações. Deve-se garantir o bloqueio da radiação solar nos espaços que
forem ser ocupados por atividades de permanência. Nos espaços de passagem, o bloqueio
também é desejável. Deve-se ainda buscar o bloqueio da radiação solar evitando que esta
atinja as superfícies delimitadoras dos espaços externos, como, por exemplo, as fachadas das
edificações. Esta solução, além de garantir menores temperaturas superficiais, emitindo-se
assim menos calor para o ambiente junto às construções, diminui também o ganho de calor
das mesmas edificações. Da mesma forma, menores temperaturas superficiais devem ser
também garantidas para os pisos. Assim, devem-se buscar prioritariamente revestimentos de
vegetação, ou ainda pisos processados com cores claras, mas evitando-se cores
excessivamente claras em áreas que forem ficar expostas ao sol, para que não sejam criados
focos de ofuscamento por reflexão da radiação solar direta.
A título de exemplo, as figuras a seguir mostram respectivamente a variação horária da
temperatura superficial de diferentes tipos de revestimento de piso expostos a céu aberto e a
variação horária da temperatura superficial de piso asfáltico exposto ao sol e à sombra, para a
cidade de Salvador, em um dia típico de verão. Os gráficos 8.4a e 8.4b ilustram a importância
da adequada consideração do tipo de piso e a importância do sombreamento.
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Gráfico 8.4a – Variação horária da temperatura superficial calculada para diferentes tipos de
revestimento de piso, expostos a céu aberto em Salvador, em dia típico de verão.
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Gráfico 8.4b – Variação horária da temperatura superficial calculada para piso asfáltico exposto ao
sol e à sombra em Salvador, em dia típico de verão.
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Para se maximizar as perdas térmicas é importante garantir uma boa visibilidade do céu.
Grande parte das perdas por radiação térmica se dá para o que é comumente chamado de
“fundo de céu”. Assim, o sombreamento deve ser realizado de forma a encobrir
prioritariamente a porção celeste em que o sol aparentemente percorre. É desejável que o
restante do céu não seja encoberto, pois assim garante-se perda de energia térmica, não apenas
por parte das pessoas, mas também por parte de todo o sistema urbano (ambiente construído).
A figura 8.4a ilustra o efeito do sombreamento no conforto térmico. O sombreamento
aumenta a sensação de conforto, uma vez que reduz o ganho de calor por radiação solar.
Contudo, nem todo sombreamento apresenta a mesma eficiência. O sombreamento por
árvores (primeiro desenho da sequência – Parque da Cidade), ainda que não barre toda a
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radiação solar direta, mostra-se usualmente mais eficiente por reemitir pouca radiação
térmica, possibilitando ainda as trocas convectivas, evitando assim o aquecimento do local
sombreado. Já coberturas processadas, ou seja, constituídas de materiais inertes (segundo
desenho da sequência – Passarela), devem ser utilizadas com cautela, uma vez que reemitem
porções mais consideráveis da radiação térmica recebida. É importante sempre garantir que
tais elementos construídos possuam aberturas superiores para evitar o aquecimento do local
sombreado. Por fim, em situações em que se deseje um máximo de sombreamento sem
aumento das temperaturas superficiais, pode-se utilizar soluções conjugadas de árvores e
coberturas (terceiro desenho da sequência – Ondina), inclusive.
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Figura 8.4a – Sequência ilustrando o efeito do sombreamento no conforto (Parque da Cidade,
Passarela, Ondina)

O efeito da ventilação no conforto térmico é ilustrado através da figura 8.4b abaixo. Em
locais em que se tenha uma ventilação abundante, como é usual a beira mar (primeiro desenho
da sequência - Amaralina), é possível obter-se condições de conforto mesmo sob radiação
solar intensa. Em outras situações de espaços abertos (segundo desenho da sequência Buraco), como a ventilação natural não é garantida e usualmente é inconstante, é desejável o
sombreamento dos espaços, visando à maximização do conforto, mesmo em situações com
baixa ventilação. Em locais de permanência, podem ser adotadas soluções localizadas, que
garantam um sombreamento mais eficiente, melhorando as condições de conforto mesmo
quando a ventilação existente for insuficiente (terceiro desenho da sequência - Ondina).
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Figura 8.4b – Sequência ilustrando o efeito da ventilação no conforto (Amaralina, Buracão e
Ondina)
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A figura 8.4c a seguir, ilustra o efeito do entorno no conforto térmico. Em situações urbanas
típicas (primeiro desenho da sequência – Av. Estados Unidos), tem-se uma dinâmica mais
complexa em termos de trocas térmicas. Espaços urbanos bastante densos e verticalizados
podem propiciar zonas de sombreamento e, dependendo do tratamento das superfícies e das
condições de ventilação, é possível obter-se condições de conforto melhores do que em
campo aberto. Por outro lado, situações em que se têm maiores quantidades de radiação solar,
como no caso de ocupações menos densas e mais horizontalizadas, acabam por ocorrer o
aquecimento das superfícies, levando a maiores ganhos por radiação térmica.
Em situações de campo aberto (segundo desenho da sequência - Amaralina), a ventilação
natural e as perdas para fundo de céu ajudam a equilibrar os ganhos com radiação solar. De
maneira análoga, é importante, portanto, garantir as condições de ventilação nos espaços
urbanizados e, ainda, tratar as superfícies, selecionando superfícies com menor absorção de
radiação incidente, ou ainda o garantindo o seu sombreamento. Por outro lado, este
sombreamento deve ser feito, conforme já colocado, de forma que não se impeça a visão de
todo o céu e ainda se garanta a ventilação por efeito chaminé (ascensão do ar quente).
Finalmente, nos espaços urbanos mais abertos, como praças e parques (terceiro desenho da
sequência – Parque de Pituaçu), obtém uma situação intermediária, em que não se tem a
influência direta das edificações, mas também não se tem um campo realmente aberto.
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Figura 8.4c – Sequência ilustrando o efeito do entorno no conforto (Av. Estados Unidos, Amaralina
e Parque de Pituaçu)
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8.5. LEVANTAMENTO E ANÁLISE MORFOLÓGICA URBANA
8.5.1. Situações morfológicas da cidade de Salvador
No levantamento da situação morfológica do ambiente construído de Salvador, foram
identificados catorze cenários que representam a ocupação urbana da cidade, no que se refere
à implantação do edifício no lote e os seus recuos, assim como a forma e altura das
construções. Os catorze cenários estão representados abaixo, da figura 8.5.1a a figura 8.5.1n.
As imagens do ambiente da rua nessas diferentes configurações morfológicas chamam
atenção para o impacto da vegetação (tanto localizada no espaço público como no privado) na
qualificação do espaço aberto, agindo como proteção contra a radiação solar direta e a favor
do conforto térmico do pedestre.
As áreas selecionadas como representativas da morfologia do ambiente construído de
Salvador foram agrupadas em 4 tipos de acordo com a ocupação no lote e a tipologia do
edifício:
TIPO 1 – de ocupação rarefeita e de predominância horizontal, com ocorrência de
adensamentos de construções baixas.
TIPO 2 – de ocupação vertical, com a ocorrência de alinhamento, paralelismo e a
proximidade de edifícios iguais ou acima de quatro andares.
TIPO 3 - de ocupação vertical na orla, com a ocorrência de alinhamento, paralelismo e a
proximidade de edifícios iguais ou acima de quatro andares.
TIPO 4 – de edifícios Coorporativos e da tipologia de galpão.
Nesses cenários, tendo em vista a forma e o gabarito das construções, somados ao
afastamento entre as mesmas, observou-se áreas de baixíssimas densidades (formado por
casas de um e dois pavimentos), e também regiões mais adensadas. A variedade de cenários
inclui situações urbanas configuradas por construções de um a quatro pavimentos afastadas
umas das outras, definindo áreas de baixa densidade, assim como aproximadas o bastante para
resultar em áreas de baixo gabarito, mas compactas, marcadas por um alto coeficiente de
ocupação do solo. Paralelamente, a cidade também mostra quadras e bairros formados por
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edifícios mais altos, com afastamentos distintos dos limites do espaço público e dos edifícios
vizinhos, caracterizando diferentes graus de adensamento urbano e construído.
A análise do ambiente urbano de Salvador mostra um processo de verticalização de áreas da
cidade, incluindo a região da orla, repercutindo em cenários atuais de maior ou menor
adensamento, de acordo com o gabarito dos edifícios e o adensamento entre eles. Nesse
contexto, vale destacar que, como colocado no item anterior desse relatório (Apresentação e
Discussão dos Dados Climáticos de Salvador), a verticalização de áreas inteiras da cidade de
Salvador é condizente com as condicionantes climáticas do local, pois aumenta a exposição
dos espaços internos aos ventos em comparação às construções mais baixas, desde que o
posicionamento relativo e a distância entre os edifícios altos não prejudiquem a livre
circulação de ar entre eles. O caminho do vento/movimento do ar entre os edifícios é um
parâmetro fundamental para o conforto ambiental do pedestre, assim como para a ventilação
natural eficiente no interior dos edifícios.
Para o caso específico do clima de Salvador, bairros mais verticalizados e arborizados são
mais favoráveis ambientalmente, pois incrementam a passagem do vento entre os edifícios,
além de projetarem sombra sobre o espaço livre, enquanto os bairros formados por edifícios
mais baixos, porém mais próximos, têm o movimento do ar entre edifícios prejudicado e, com
ele, o conforto do pedestre e a ventilação natural dos edifícios. O uso de cores claras no
revestimento dos edifícios e de estruturas de sombreamento acaba por proteger não apenas os
próprios edifícios, como o espaço aberto entre os mesmos, resultando em microclimas
urbanos mais amenos.
Porém, nenhuma das situações de verticalização dos bairros de Salvador aponta situações
favoráveis à ventilação urbana, o conforto do pedestre e o desempenho térmico das
edificações, em função dos afastamentos e posicionamento dos edifícios, assim como pela
forma com que o edifício alto se relaciona com o espaço do terreno, sem permeabilidade à
ventilação urbana e a possibilidade de espaços sombreados.
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TIPO 1 - DE OCUPAÇÃO RAREFEITA E DE PREDOMINÂNCIA HORIZONTAL, COM
OCORRÊNCIA DE ADENSAMENTOS DE CONSTRUÇÕES BAIXAS.

Figura 8.5.1a – Situação 1: Ocupação Rarefeita (Cassange). Área de baixa densidade de ocupação
construída e construções urbanas de carácter precário. Espaço público de condições físicas e
ambientais precárias.

Figura 8.5.1b – Situação 2: Ocupação Predominantemente Horizontal – I (Itaigara). Área urbana de
baixa densidade construída e ocupacional, com edifícios de aparente qualidade construtiva e
ambiental e tratamento do espaço aberto com vegetação.
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Figura 8.5.1c – Situação 3: Ocupação Predominantemente Horizontal – II (Itapuã). Área urbana de
maior adensamento construtivo, caracterizada por construções baixas, de elevada ocupação do lote,
recuos mínimos e inexistentes entre o edifício e o limite do lote, que resultam na aproximação das
construções e das mesmas ao espaço aberto de acesso público. Além da significativa proximidade
entre os edifícios, que prejudica a ventilação urbana, a falta de vegetação e outras formas de
sombreamento acabam por agravar o conforto térmico dos pedestres e também do desempenho
térmico dos edifícios.

Figura 8.5.1d – Situação 4: Ocupação Predominantemente Horizontal – III (Pernambués). Situação
semelhante àquela da área mostrada acima (Itapuã), com os mesmos problemas para o clima
urbano, com construções em lotes menores.
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Figura 8.5.1e – Situação 5: Ocupação Predominantemente Horizontal – IV (Bairro da Paz). Área de
baixo adensamento construtivo, com edifícios baixos e afastados uns dos outros, o que pode
favorecer o movimento do ar entre os edifícios. Porém, a falta de sombreamento dos edifícios e do
espaço aberto, somado à concentração de materiais inertes (de construção) são fatores de
aquecimento do clima urbano, prejudicando o conforto do pedestre e o desempenho térmico dos
edifícios.

Figura 8.5.1f – Situação 6: Ocupação Predominantemente Horizontal – V (Nazaré). Assim como na
área de Itapuã, a área urbana de Nazaré é de adensamento construtivo caracterizado por
construções baixas, de elevada ocupação do lote, recuos mínimos e inexistentes entre o edifício e o
limite do lote, que resultam na aproximação das construções e das mesmas ao espaço aberto de
acesso público. Além da significativa proximidade entre os edifícios e da alta ocupação dos lotes, que
prejudica a ventilação urbana, a pouca vegetação e falta de outras formas de sombreamento acabam
tendo um impacto negativo no conforto térmico dos pedestres e também do desempenho térmico
dos edifícios.
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TIPO 2 – DE OCUPAÇÃO VERTICAL, COM A OCORRÊNCIA DE ALINHAMENTO,
PARALELISMO E A PROXIMIDADE DE EDIFÍCIOS IGUAIS OU ACIMA DE QUATRO
ANDARES.

Figura 8.5.1g – Situação 7: Ocupação Predominantemente Vertical – I (Graça). Área típica de
verticalização, em que os edifícios altos são intercalados por edifícios mais baixos. O alinhamento dos
edifícios e a falta de tratamento do espaço aberto por vegetação ou outras formas de sombreamento
são fatores de impacto negativo no conforto do pedestre.

Figura 8.5.1h – Situação 8: Ocupação Predominantemente Vertical – II (Alto do Itaigara). Área
caracterizada por uma verticalização que, porém, não representa necessariamente um adensamento
construtivo, tendo em vista o afastamento entre a maioria dos edifícios. Apesar do afastamento
entre os edifícios, a orientação dos mesmos e o posicionamento de uns em relação aos outros não
necessariamente favorece o movimento do ar entre as construções e, por consequência, o conforto
dos pedestres e o desempenho térmico dos edifícios.
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Figura 8.5.1i – Situação 9: Conjunto Habitacional Vertical – I (Doron). Área caracterizada pela
repetição do edifício habitacional de quatro andares. Nesse caso, a proximidade, o alinhamento e o
paralelismo entre eles, como nos casos anteriores, são fatores de impacto negativo na ventilação
urbana e, por consequência, no conforto do pedestre e no desempenho térmico dos edifícios. A falta
de sombreamento e a ausência da vegetação só agrava as condições ambientais do ambiente da rua.

Figura 8.5.1j – Situação 10: Conjunto Habitacional Vertical – II (Imbuí). Área de verticalização para o
uso habitacional. O afastamento entre os edifícios, visto em planta, é favorável à ventilação urbana,
no entanto, a falta de tratamento e proteção do espaço aberto contra a radiação solar direta é
prejudicial ao conforto do pedestre e também ao desempenho térmico dos edifícios.
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TIPO 3 – DE OCUPAÇÃO VERTICAL NA ORLA, COM A OCORRÊNCIA DE
ALINHAMENTO, PARALELISMO E A PROXIMIDADE DE EDIFÍCIOS IGUAIS OU
ACIMA DE QUATRO ANDARES.

Figura 8.5.1k – Situação 11: Orla I. Área de ocupação compacta nas quadras urbanas, mas ruas
largas, resultante da proximidade entre edifícios, que são de alturas semelhantes. Assim como em
casos anteriores, essa ocupação é prejudicial à ventilação urbana e consequentemente, ao conforto
do pedestre e ao desempenho térmico dos edifícios. Além disso, assim como no caso acima, a falta
de tratamento e proteção do espaço aberto contra a radiação solar direta é prejudicial ao conforto
do pedestre e também ao desempenho térmico dos edifícios.

Figura 8.5.1l – Situação 12: Orla II. Assim como no caso anterior, área de ocupação compacta nas
quadras urbanas, mas ruas largas, resultante da proximidade entre edifícios altos (nesse caso mais
altos do que na situação anterior) de alturas semelhantes. Como nas situações anteriores, a área
também apresenta falta de tratamento e proteção do espaço aberto contra a radiação solar direta,
prejudicando a ventilação urbana e consequentemente, o conforto do pedestre e o desempenho
térmico dos edifícios.
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TIPO 4 – COORPORATIVO E GALPÃO

Figura 8.5.1m – Situação 13: Corporativo. Área de edifícios de média altura e plantas tecnicamente
conhecidas como “fundas”. A tipologia dos edifícios, somada à proximidade, o alinhamento e o
paralelismo dos edifícios são fatores que combinados têm um impacto negativo na ventilação urbana
e, consequentemente, ao conforto do pedestre e ao desempenho térmico dos edifícios, agravados
pela falta de tratamento e proteção do espaço aberto contra a radiação solar direta.

Figura 8.5.1n – Situação 14: Concentração de Galpões (Porto Seco Pirajá). Área de edifícios baixos,
mas de plantas fundas, que resultam em uma ocupação compacta da quadra urbana. Além do
impacto negativo na ventilação urbana pela proximidade entre os edifícios, a falta de vegetação e a
coleta da radiação solar direta pelas grandes coberturas resultam no aquecimento do clima urbano e,
consequentemente, do comprometimento do conforto do pedestre.

DIAGNÓSTICO DO CLIMA E
CONFORTO DO PEDESTRE

474

SALVADOR HOJE E SUAS TENDÊNCIAS
Plano Salvador 500

8.5.2. Situações morfológicas da cidade de Salvador, representativas do adensamento
urbano: Casos selecionados.
Das catorze situações urbanas extraídas do ambiente construído da cidade de Salvador, seis
casos foram selecionados como casos representativos de adensamento urbano, sendo esse
resultante da proximidade entre os edifícios (sem necessariamente um número de pavimentos
significativos), ou da verticalização e do consequente número de pavimentos dos mesmos.
Esses casos estão localizados na figura 8.5.2a e ilustrados nas figuras 8.5.2b, 8.5.2c, 8.5.2d,
8.5.2e, 8.5.2f, 8.5.2g. Além da imagem de figura-fundo, os modelos eletrônicos em 3D
mostram o impacto do afastamento entre edifícios na configuração do espaço aberto.
Vale observar que enquanto o adensamento do ambiente construído por meio de edifícios
mais baixos, porém mais aproximados (como nos casos 1 e 2) oferece uma condição mais
prejudicada de ventilação urbana tanto para o conforto do pedestre, como para a conforto
ambiental no interior das construções, as áreas adensadas por edifícios mais altos e mais
afastados têm uma melhor ventilação urbana. Por outro lado, deve-se atentar para o
alinhamento e a aproximação entre os edifícios altos, que eventualmente acabam prejudicando
a ventilação urbana.
No entanto, apesar da condição mais favorável à ventilação urbana e do edifício, a maioria das
áreas adensadas pela verticalização em Salvador é também mais castigada pela incidência da
radiação solar direta, pela falta de vegetação no espaço aberto e de proteções solares nos
edifícios. Ou seja, analisando as situações atuais, não há uma situação “exemplo” ou
“modelo” de adensamento urbano de bom desempenho ambiental, nos bairros atualmente
mais densos de Salvador.
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Figura 8.5.2a – Localização dos seis selecionados como representativos das situações morfológicas
de adensamento da cidade de Salvador.

CASO 1: OCUPAÇÃO PREDOMINANTEMENTE HORIZONTAL – III (PERNAMBUÉS)

Figura 8.5.2b - Predominantemente Horizontal – III (Pernambués): Vista aérea e perspectiva
esquemática da volumetria da ocupação urbana.
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CASO 2: OCUPAÇÃO PREDOMINANTEMENTE HORIZONTAL – V (NAZARÉ)

Figura 8.5.2c - Ocupação Predominantemente Horizontal – V (Nazaré): Vista aérea e perspectiva
esquemática da volumetria da ocupação urbana.

CASO 3: OCUPAÇÃO PREDOMINANTEMENTE VERTICAL – I (GRAÇA)

Figura 8.5.2d - Ocupação Predominantemente Vertical – I (Graça): Vista aérea e perspectiva
esquemática da volumetria da ocupação urbana.
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CASO 4: CONJUNTO HABITACIONAL VERTICAL – I (DORON)

Figura 8.5.2e - Conjunto Habitacional Vertical – I (Doron): Vista aérea e perspectiva esquemática da
volumetria da ocupação urbana.

CASO 5: CONJUNTO HABITACIONAL VERTICAL – II (IMBUÍ)

Figura 8.5.2f - Conjunto Habitacional Vertical – II (Imbuí): Vista aérea e perspectiva esquemática da
volumetria da ocupação urbana.
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CASO 6: ÁREA CORPORATIVA

Figura 8.5.2g - Área corporativa: Vista aérea e perspectiva esquemática da volumetria da ocupação
urbana.

8.5.3. Princípios do desenho e da morfologia urbana para cidades de clima quente úmido,
visando ao adensamento e as vantagens da verticalização
A discussão sobre o desempenho ambiental de edifícios ganha uma complexidade maior, e
absolutamente necessária, quando inserida no contexto ambiental das cidades. Isso porque as
condições microclimáticas do ambiente construído são determinantes para o desempenho
ambiental e energético dos edifícios. A configuração da forma urbana, combinada a
concentração de materiais inertes do ambiente construído, retém uma parcela significativa da
energia incidente da radiação solar, que é irradiada de volta para o ambiente urbano, elevando
a temperatura do ar. Esse processo é acentuado com a escassez da vegetação nos espaços
abertos. Os edifícios constituem outro agente colaborador para esse aquecimento, em
decorrência do calor gerado pelas atividades internas e o consequente consumo de energia,
que é então transmitido para o ambiente urbano (OKE, 1976). Em casos mais extremos, a
elevação da temperatura do ar em áreas urbanas resulta nas chamadas ilhas de calor77.

77 De acordo com Oke (1976), quando o calor acumulado no canyon urbano não pode escapar para a atmosfera,
aumentando a temperatura do ambiente urbano, o chamado efeito de “ilha de calor” é criado. Apesar da temperatura
do ar aumentar durante o dia em função da forma urbana e das atividades urbanas, o conceito de ilha de calor é
fundamentalmente um fenômeno noturno, quando, ao contrário do esperado (temperaturas mais baixas do que as
diurnas), as temperaturas acabam sendo mais altas do que as diurnas.
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Focando no impacto da forma urbana nas condições microclimáticas do ambiente construído,
é importante ressaltar que as áreas de canyon (definido pelo paralelismo de edifícios) resultam
em espaços abertos cujas condições ambientais são altamente influenciadas pelas proporções
da forma urbana e fachadas dos edifícios, como ilustrado na figura 8.5.3a.

Figura 8.5.3a: Diagrama do canyon urbano ilustrando a reflexão e absorção da radiação global pelas
suas paredes.

A ventilação urbana também é fortemente influenciada pela forma urbana. Enquanto por um
lado as “paredes” dos canyons podem representar barreiras para a ventilação urbana, por outro
lado, a “rugosidade” da forma urbana criada pelas diferenças de altura entre edifícios
próximos favorece a mesma, trazendo benefícios para o conforto do pedestre (especialmente
em cidades de clima quente), a ventilação natural no interior dos edifícios e, ainda, para a
dispersão de poluentes do ambiente urbano (GIVONI, 1998).
Ou seja, dependendo do clima local determinadas características da forma urbana, podem ser
positivas para os microclimas urbanos. Exemplificando isso, situações de turbulência de vento
podem ser desejáveis em climas quentes, enquanto causam desconforto em climas mais frios.
Vale destacar que todos esses impactos podem ser identificados com o uso de métodos
analíticos de avaliação de desempenho.
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Os efeitos das ilhas de calor podem ser mitigados por uma série de medidas, tais como: o uso
de cores claras nas fachadas dos edifícios, aumentando a capacidade de reflexão da radiação e
reduzindo as absorções de calor; o aumento da massa de vegetação com o plantio de arvores
(com o cuidado que essas não se tornem um impedimento para a ventilação urbana); e outras
(GARTLAND, 2008)78. Por outro lado, em cidades de clima quente e úmido, a sombra criada
pelos edifícios altos e os canyons urbanos exerce um efeito benéfico de resfriamento do
ambiente urbano. Indo mais além, transformações na configuração física da forma urbana,
como com a criação de espaços abertos, ou a inserção de edifícios novos, também guardam o
potencial de melhorar a qualidade do clima urbano e, com isso, melhorar o desempenho
ambiental dos edifícios.
A inserção urbana do edifício alto necessita de espaço livre ao seu redor para a mediação dos
impactos de ordem física e ambiental sobre o entorno imediato, sendo os principais impactos
aqueles relacionados com a falta de escala humana e as drásticas mudanças microclimáticas.
Frente à complexidade das múltiplas interações que determinam as condições microclimáticas
do ambiente construído, as regras convencionais de código das edificações nacional, por
exemplo, incluindo coeficiente de aproveitamento, taxas de ocupação, afastamentos, além de
refletirem um grau de arbitrariedade, são insuficientes para garantir a qualidade ambiental do
meio urbano.
Somado a isso, o uso do lote como base para a determinação de tais regras impõe um conjunto
de restrições sobre as possibilidades do desenho urbano e do adensamento, incluindo
considerações para com a forma e orientação dos edifícios, assim como quanto ao tamanho e
a localização dos espaços livres esses. Como alternativa, o uso da quadra como unidade
mínima do desenho urbano permite múltiplas possibilidades para as relações entre área
construída, forma arquitetônica e espaços livres.
A inserção do edifício no terreno, incluindo o tratamento da base do mesmo, são fatores
cruciais para o impacto ambiental do mesmo sobre os espaços abertos do entorno imediato.
Nesse sentido, podium, pilotis, marquises e articulações da forma arquitetônica são algumas
medidas estratégicas de projeto para aproximar o edifício da escala humana, enquanto
78 O uso de concreto claro ao invés do asfalto, por exemplo, aumenta a reflexão da radiação global incidente em
aproximadamente 50%, reduzindo a quantidade de energia absorvida e posteriormente reemitida pelo material
(GARTLAND, 2008).
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oferecem proteção para o nível térreo contra o sol, a chuva e o vento. Podium e pilotis tiveram
um papel central na inserção urbana dos edifícios do apogeu do período modernista brasileiro
(1930 - 1960). Como resposta às condições climáticas dos trópicos, espaços abertos no térreo
foram projetados para serem protegidos pelo sol e pela chuva, enquanto permitem a passagem
do vento ao redor dos edifícios.
Logo, em decorrência de sua forma e altura, o edifício alto tem um grande potencial de
modificar o microclima do entorno. Nesse sentido, os impactos mais relevantes são a projeção
de sombras e a criação de turbulências de vento.
Em se tratando do impacto especifico na ventilação urbana, as diferenças de altura, somada as
distâncias entre os edifícios, definem o nível de rugosidade da forma urbana, que tem uma
relação direta com os padrões de ventilação no ambiente urbano. De acordo com Givoni
(1992), o posicionamento estratégico de edifícios altos, mantendo certa distância entre os
mais altos, aumenta a rugosidade da forma urbana, acelerando os fluxos e criando
turbulências (ver tabela 8.5.3a). Nesses casos, a ventilação urbana pode ser melhorada de
35% a 70% por decorrência de variação de altura entre edifícios altos próximos (NG, 2010).

Tabela 8.5.3a: Relação entre diferença de altura entre edifícios e fluxo de vento no ambiente
urbano (NG, WONG, HAN, 2006)
Contraste de altura entre as
laterais do canyon

Diferença de altura entre as
laterais do canyon

Trocas de ar por hora no
canyon

0
3
4
6
7
8
10
10
14

4:4
3:6
3:7
2:8
2:9
1:9
1 : 11
0 : 10
0 : 14

10,5
10,8
11,9
13,8
11,2
13,3
13,4
17,9
17,0

O potencial de dispersão da poluição no nível da rua em função da ventilação urbana é outra
vantagem associada ao impacto dos edifícios altos, em centros urbanos congestionados.
Voltando as particularidades do clima quente e úmido, o incremento da ventilação urbana é
favorável ao conforto térmico em espaços abertos. No entanto, deve ser destacado que as
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vantagens do impacto ambiental dos edifícios altos no ambiente urbano, mais especificamente
no conforto térmico do pedestre, não podem ser generalizadas, estando atreladas as
características do clima local e ao tratamento das superfícies que revestem o ambiente
construído, principalmente dos pisos e fachadas mais próximas ao nível do chão.
Enquanto sombras e ventos são favoráveis para o conforto térmico em lugares de clima
quente e úmido, os mesmos efeitos são desfavoráveis nos climas mais frios. Por outro lado,
retomando a questão do impacto dos canyons urbanos, como comentado anteriormente,
quando bem próximos ou mesmo justapostos, os edifícios altos podem criar uma barreira para
a ventilação urbana, ao invés de incrementa-la. Por isso, o afastamento entre edifícios, a
orientação em relação ao vento e o posicionamento de um em relação aos seus vizinhos
imediatos são parâmetros fundamentais para a verticalização com qualidade ambiente em
cidades como Salvador, de clima quente e úmido.
Nesse contexto, as figuras 8.5.3b a figura 8.5.3n são desenhos esquemáticos que mostram
estratégias favoráveis e desfavoráveis ambientalmente para a implantação de edifícios altos,
em planta e corte. Complementando, a figura 8.5.3n ilustra o impacto da forma e de arranjos
de edifícios altos no padrão do movimento do ar (ou da chamada ventilação urbana) ao redor
e no térreo dos edifícios altos. As figuras 8.5.3o, 8.5.3p e 8.5.3q, mostra-se os possíveis
meios de tratamento do nível térreo dos edifícios altos, pensando no conforto do pedestre,
incluindo proteção contra a radiação solar direta, ao mesmo tempo em que se promove a
permeabilidade aos ventos.
Por fim, as figuras 8.5.3r e 8.5.3s são croquis livres, que trazem visões conceituais para o
adensamento de partes da cidade de Salvador, com destaque para a região da orla, com a
construção de edifícios altos do tipo torre e de diferentes formas, orientações e afastamentos,
com o térreo qualificado pela vegetação e espaço livre para a ventilação urbana entre
edifícios.
Vale destacar que, em todos os desenhos esquemáticos que promovem o movimento do ar
entre os edifícios, o afastamento e posicionamento dos mesmos é igualmente favorável à
maximização de vistas para o mar, o horizonte e outras paisagens naturais ou construídas.
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Figura 8.5.3b – Indicação de implantação desfavorável ambientalmente de edifícios do tipo lâmina
(mais largos do que altos).

Figura 8.5.3c – Indicação de implantação favorável ambientalmente de edifícios do tipo lâmina (mais
largos do que altos), mostrando edifícios paralelos aos ventos predominantes.
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Figura 8.5.3d – Indicação de implantação favorável ambientalmente de edifícios do tipo lâmina (mais
largos do que altos), mostrando edifícios inclinados em relação aos ventos predominantes.

Figura 8.5.3e – Indicação de implantação desfavorável ambientalmente de edifícios do tipo torre (de
base quadrada), mostrando edifícios o efeito de barreira do vento causado pela fileira fronteira de
edifícios.
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Figura 8.5.3f – Indicação de implantação favorável ambientalmente de edifícios do tipo torre (de
base quadrada), mostrando a permeabilidade do ambiente construído/do desenho urbano aos
ventos predominantes.

Figura 8.5.3g – Indicação de implantação favorável ambientalmente de edifícios do tipo torre (de
base quadrada), mostrando a permeabilidade do ambiente construído/do desenho urbano aos
ventos predominantes, com edifícios orientados a 45º dos ventos predominantes.
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Figura 8.5.3h – Indicação de implantação favorável ambientalmente de edifícios do tipo lâmina,
mostrando a permeabilidade do desenho urbano aos ventos predominantes, com edifícios inclinados
em relação à direção dos ventos predominantes.

Figura 8.5.3i – Indicação de implantação favorável ambientalmente de edifícios de variadas formas,
mostrando a permeabilidade do ambiente construído/do desenho urbano aos ventos
predominantes.
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Figura 8.5.3j – Indicação de implantação favorável ambientalmente de edifícios de variadas formas e
orientações, mostrando a permeabilidade do ambiente construído/do desenho urbano aos ventos
predominantes.

Figura 8.5.3k – Desenho esquemático mostrando uma implantação ambientalmente desfavorável de
edifícios altos aproximados, alinhados e de mesma altura.
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Figura 8.5.3l – Desenho esquemático mostrando uma implantação ambientalmente favorável de
edifícios altos aproximados, alinhados, porém de alturas distintas. Alturas menores na linha de
edifícios de frente para a orla minimizam o impacto de sombreamento dos edifícios altos nas áreas
de lazer da orla.

Figura 8.5.3m – Desenho esquemático mostrando uma implantação ambientalmente favorável de
edifícios altos aproximados, alinhados, porém com aberturas ao longo da altura, criando um
ambiente construído permeável aos ventos.
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Figura 8.5.3n – Desenho esquemático com o perfil do movimento do ar ao redor de edifícios altos de
diferentes formas e arranjos no ambiente urbano, mostrando a compatibilização entre verticalidade
e ventilação urbana e do próprio edifício.

Figura 8.5.3o – Desenho esquemático mostrando uma estratégia de sombreamento do entorno
imediato na base do edifício alto (comercial e de serviços), por efeito de um prolongamento da laje,
destacando a importância de se pensar a base dos edifícios para a criação de espaços abertos de
qualidade ambiental.
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Figura 8.5.3p – Desenho esquemático mostrando uma estratégia de sombreamento do entorno
imediato na base do edifício alto (residencial), por efeito de um prolongamento da laje, destacando a
importância de se pensar a base dos edifícios para a criação de espaços abertos de qualidade
ambiental.

Figura 8.5.3q – Desenho esquemático mostrando uma estratégia de sombreamento do entorno
imediato na base do edifício alto (comercial e de serviços), por efeito do térreo elevado sobre pilotis.
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Figura 8.5.3r – Desenho esquemático mostrando uma visão conceitual de uma alternativa de
adensamento de uma área da orla de Salvador com a construção de edifícios altos do tipo torre (de
base quadrada), afastados, com o térreo qualificado pela vegetação e espaço livre para a ventilação
urbana entre edifícios. O desalinhamento entre os edifícios é favorável tanto à ventilação urbana
como às vistas do mar, do horizonte e outras paisagens naturais.

Figura 8.5.3s – Desenho esquemático mostrando uma visão conceitual de uma alternativa de
adensamento de uma área da orla de Salvador com a construção de edifícios altos de diferentes
formas, orientações e afastamentos, com o térreo qualificado pela vegetação e espaço livre para a
ventilação urbana entre edifícios. Assim como no caso anterior, o desalinhamento entre os edifícios é
favorável tanto à ventilação urbana como às vistas do mar, do horizonte e outras paisagens naturais.
Alturas menores na linha de edifícios de frente para a orla minimizam o impacto de sombreamento
dos edifícios altos nas áreas de lazer da orla.
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8.5.4. Referências de Salvador
As figuras de 8.5.4a a 8.5.4f mostram exemplos de implantação e volumetria do ambiente
construído de Salvador, destacando trechos urbanos em que a verticalização toma forma e
implantação de maneiras variadas, porém, em todos os casos levantados o ambiente
construído não atrapalha a circulação de ar entre os edifícios, necessária para o conforto
térmico no interior dos edifícios e nos espaços abertos e favorece o sombreamento do espaço
aberto ao seu redor, para o conforto dos pedestres.
O conjunto de imagens de implantação e elevação do ambiente construído mostra edifícios
desencontrados, ou seja, com orientações distintas, edifícios próximos de alturas variadas,
intercalados por áreas verdes e com diferentes estratégias de contato com solo urbano, sendo
alguns sobre pilotis, outros sobre bases edificadas, mas com distanciamento entre a base e a
torre, como recomendado no item 8.5.3 Princípios do desenho e da morfologia urbana para
cidades de clima quente úmido, visando o adensamento e as vantagens da verticalização. A
presença do verde nas áreas levantadas e marcante e qualifica o ambiente urbano da
verticalidade. Pelo exposto acima, os recortes aqui figurados são bons exemplos da prática da
verticalização para cidades com clima quente e úmido, como Salvador.
Figura 8.5.4a – Vista da implantação de edifícios em um trecho no bairro do Alto Itaigara.
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Figura 8.5.4b – Vista do ambiente construído de um trecho do bairro de Alto Itaigara.

Figura 8.5.4c – Vista da implantação de edifícios em um trecho no bairro de Ondina.
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Figura 8.5.4d – Vista do ambiente construído de um trecho do bairro de Ondina.

Figura 8.5.4e - Vista do ambiente construído de um trecho do bairro de Pituba.
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Figura 8.5.4f - Vista da implantação de edifícios em um trecho no bairro de Pituba.

8.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TENDÊNCIAS
Nos diversos espaços urbanos ocorre não apenas a locomoção de pessoas, mas também a
realização de uma série de atividades sociais de maior permanência. Assim, os espaços
externos devem ser devidamente tratados para maximizar as condições de conforto dos
usuários, contribuindo assim para a efetiva realização de tais atividades. É desejável, então,
que se busque, considerando as diretrizes indicadas pelas avaliações realizadas, variabilidade
nas condições térmicas dos espaços, através da diversidade de situações espaciais. Isso,
porque, com uma maior variedade de configurações, que geram situações que permitem
sensações térmicas distintas, tem-se a possibilidade de as pessoas satisfazerem suas
necessidades de conforto através da escolha do local que melhor lhes aprouver, aumentando a
porcentagem de usuários satisfeitos, por meio de diferentes situações microclimáticas.
Com visto nas análises de clima e morfologia, para o caso de climas quente e úmido, como é
o de Salvador, bairros mais verticalizados e arborizados são mais favoráveis ambientalmente
tanto para o conforto térmico do pedestre como para a ventilação dos edifícios, pois
configurações mais verticalizadas incrementam a passagem do vento entre os edifícios, além
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de projetarem sombra sobre o espaço livre. Por outro lado, bairros formados por edifícios
mais baixos, porém mais próximos, têm o movimento do ar entre edifícios prejudicado e, com
ele, o conforto do pedestre e a ventilação natural dos edifícios também.
Regras específicas de desenho urbano, incluindo afastamentos entre edifícios, posicionamento
de um em relação aos seus vizinhos imediatos e orientação dos mesmos em relação ao vento,
devem ser definidas para a situação específica de Salvador e respeitadas em projetos de
verticalização dos bairros.
Vale destacar que o afastamento e o posicionamento de edifícios altos para se alcançar
padrões adequados de movimento do ar entre os mesmos, quando aplicados a regiões da orla,
acabam por favorecer a maximização de vistas para o mar, do horizonte e outras paisagens
naturais, além de criar mais oportunidade para profundidades visuais, afastando fachadas de
edifícios existentes que sejam paralelas.
Contudo, deve-se atentar para o fato que, olhando para as configurações morfológicas de
Salvador, apesar da condição climática local favorável à ventilação urbana e do edifício, a
maioria das áreas adensadas pela verticalização em Salvador é também mais castigada pela
incidência da radiação solar direta, em decorrência da falta de vegetação no espaço aberto e
de proteções solares nos edifícios. Da mesma forma, as áreas de construções mais baixas e
compactas são extremamente desfavoráveis à ventilação urbana e do edifício, assim como ao
conforto do pedestre.
O fato é que a verticalização de bairros de Salvador, em particular nos bairros localizados
próximos a orla marítima, é compatível com as condições climáticas locais. Ou seja, o
estímulo a edifícios altos, seguindo determinadas regras urbanísticas, tem o potencial de
incrementar e melhorar a ventilação urbana e, consequentemente, o conforto dos pedestres e o
resfriamento passivo de ambientes internos, enquanto contribui também para a projeção de
sombras no espaço aberto, e sobre fachadas de edifícios vizinhos.
Portanto, a questão que se põe não é se a verticalização e o adensamento das construções são
ou não compatíveis com os aspectos da qualidade ambiental da cidade de Salvador, mas sim,
sobre como verticalizar e adensar visando à boa qualidade ambiental dos espaços abertos e
dos edifícios. O entendimento para isso está na necessidade de definição de regras
urbanísticas e de tipologias arquitetônicas com esse propósito.
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9

Cenários Tendenciais

9.1 INTRODUÇÃO
Neste capítulo foram realizadas projeções que permitiram a construção de cenários
econômicos tendenciais até 2050 com intervalos de 5 anos. Esses dados foram utilizados para
avaliação dos efeitos na mobilidade, cujas análises e resultados se apresentam na sequência.
9.2 PROGNÓSTICO TENDENCIAL DE SALVADOR
Nesta seção são apresentados alguns cenários econômicos que compõem um prognóstico para
a economia de Salvador caso não haja transformações estruturais que possibilitem uma
reconfiguração econômica, alterando a dinâmica que vem sendo observada nos últimos anos,
já destacadas no Capitulo 3.
Para isso o trabalho está separado em três partes, na primeira são apresentados os principais
componentes do cenário econômico, que fundamentam a construção dos cenários, que são
discutidos na parte subsequente. Por fim, são feitas algumas considerações finais.
9.2.1 Componentes do Cenário Tendencial
O presente trabalho mostra alguns cenários de crescimento econômico baseado em hipóteses
sobre a dinâmica demográficas, a evolução do mercado de trabalho e da produtividade da mão
de obra.
Demografia
A dinâmica demográfica tem importantes impactos econômicos, pois a população é quem
oferta trabalho para a produção de bens e serviços em uma determinada economia. São
particularmente importantes o crescimento da população total e a estrutura etária, tendo em
vista que as pessoas de algumas determinadas faixas etárias são mais propensas a fazer parte
do mercado de trabalho do que outras - a pessoas da faixa etária típica para trabalhar são
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chamadas de população em idade ativa (PIA). Em Salvador, por exemplo, 95% da população
economicamente ativa (PEA)79 tem idade entre 15 e 59 anos.
O Brasil em geral, e Salvador em particular, vem passando por um processo de bônus
demográfico, caracterizado por um período no qual o crescimento da PIA é
proporcionalmente superior ao crescimento da população em outras faixas etárias (crianças e
idosos). Tendo em vista que a PEA é uma função direta da PIA, esse período é propício ao
crescimento econômico. Todavia, essa fase benéfica para Salvador está em seu estágio final.
O gráfico abaixo mostra a projeção da população total, da PIA e da PEA de Salvador até
2050. Enquanto o número de habitantes deve crescer até 2040 (atingindo cerca de 3,2 milhões
de habitantes), a PIA e PEA devem ter seu auge em 2020, com 2,1 milhões e 1,7 milhão
respectivamente).
Gráfico 9.1 - Projeção da população total, PIA e PEA de Salvador (milhões de habitantes)

Fonte: Estimativa da Fipe com base em dados do IBGE. Projeção: Fipe

Com isso a participação da PIA e da PEA no total da população, que são próximas a 70% e
55% em 2015, devem apresentar declínio nos próximos anos, chegando a 50% e 41% em
2050.

79 A PEA é formada pelas pessoas que estão ocupadas mais aquelas que procuram ocupação.
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Essa dinâmica demográfica tem impacto substancial no prognóstico econômico para a cidade.
Na medida em que a PEA sofre redução o produto municipal também tende a diminuir.
Todavia há outras variáveis fundamentais que influenciam o resultado econômico e também
devem ser consideradas.
Taxa de desemprego
Além da evolução da PEA, o número de pessoas que efetivamente trabalham depende
também da taxa de desemprego. Vale dizer, mesmo que a PEA se mantenha constante, caso o
desemprego sofra redução o número de pessoas que são produtivas aumenta.
A taxa de desemprego em Salvador é estruturalmente elevada em comparação ao resto do
país. Todavia apresentou queda substancial, no início dos anos 2000, caindo de 21% para
cerca de 14% ao longo dos 10 anos seguintes, permanecendo estável até 201480. Essa
dinâmica permitiu que grande contingente de pessoas passassem a contribuir para a produção
econômica da cidade. Assim, considerando a PEA estimada para 2015 e uma taxa de
desemprego de 21% haveria uma redução de 115 mil pessoas ocupadas na cidade. O gráfico
abaixo mostra que a taxa de desemprego natural81 estimada para a cidade de Salvador.
Gráfico 9.2 - Taxa de desemprego natural (estimada)
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Fonte: Estimativa da Fipe com base em dados do IBGE.

80 Por conta da crise de 2015, a taxa de desemprego está em processo de elevação no Brasil e em Salvador.
81 A taxa de desemprego natural é uma estimativa que procura desconsiderar flutuações de curto prazo da taxa de
desemprego.
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Produtividade do Trabalho
Mesmo que não haja alteração no número de pessoas trabalhando em uma determinada
economia, caso aumente a produtividade de quem está empregado o PIB será positivamente
impactado. A produtividade do trabalho é influenciada por diversos fatores, tais como ciclos
de negócios, variação da quantidade e qualidade do capital instalado, educação formal e
profissional, etc.
No caso de Salvador, a produtividade do trabalho vem apresentando resultados ruins nos
últimos anos. Foram observadas variações próximas a -2% no início dos anos 2000, com
alguma recuperação tímida a partir de 2008, oscilando em torno de 0,5% ao ano até 2012.
Esse mal desempenho fica ainda mais claro quando se considera que no período entre de 1999
e 2012, a produtividade de Salvador caiu 7,6% enquanto que no Brasil ela subiu 16,9%. O
Gráfico abaixo mostra a variação anual da produtividade do trabalho em Salvador.
Gráfico 9.3 - Evolução da Produtividade do Trabalho
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Fonte: Estimativa da Fipe com base em dados do IBGE. Projeção: Fipe
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9.2.2 Cenários de crescimento econômico com base na demografia e mercado de trabalho
Partindo-se da análise dos principais componentes do crescimento econômico é possível
formular hipóteses razoáveis sobre o comportamento futuro e, com isso, estabelecer cenários
para o crescimento Tomando-se a evolução demográfica como um dado, são estabelecidas
duas hipóteses alternativas sobre a evolução das demais variáveis consideradas:
Taxa de Desemprego
o Cenário A: taxa de desemprego de 14% durante o período da projeção;
o Cenário B: taxa de desemprego de 10%, com a convergência se dando ao longo do
tempo da projeção.
Produtividade
o Cenário a: +0,4% ao ano de crescimento;
o Cenário b: +0,8% ao ano de crescimento.
Com isso são elaborados 4 cenários de crescimento alternativos que permitem estabelecer um
horizonte possível de crescimento econômico, caso essas hipóteses sejam verificadas. Como
pode ser verificado no gráfico abaixo, em qualquer um dos cenários há um crescimento do
PIB inicialmente e depois uma queda, induzida pela dinâmica demográfica.
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Gráfico 1.2ª - Projeção do PIB real de Salvador (R$ bilhão de 2012)
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Fonte: IBGE. Elaboração e Projeções: Fipe

Evidentemente, no cenário de maior crescimento da produtividade e de menor taxa de
desemprego (Bb) a dinâmica do PIB é a mais favorável, partindo de R$39,9 bilhões em 2012
atingindo R$ 49,5 bilhões em 2035 e R$46,9 bilhões em 2050.
Quando se altera a hipótese da evolução da produtividade, considerando variação 0,4% ao ano
(cenário Ab), o PIB cresceria até R$48,5 bilhões em 2032 e cairia para R$44,8 bilhões em
2050.
No cenário Ba, o PIB cresceria até R$46,6 bilhões em 2027 e cairia para R$41,1 bilhões em
2050. Já no pior cenário (Aa), o PIB chegaria em R$45,7 bilhões em 2026 e R$38,8 bilhões
no período.
Considerando o melhor cenário (Bb) o PIB per capita de Salvador será de, aproximadamente,
R$15 mil ligeiramente superior a R$14,8 mil, observado em 2012. Já no pior cenário (Aa)
esse valor seria de R$ 12,4 mil, uma queda de 16$ com relação a 2012.
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9.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como discutido Capítulo 3, a economia de Salvador vem apresentando um fraco desempenho
nos últimos anos. O prognóstico, apresentado neste documento, conclui que a dinâmica
esperada para a cidade mantém essa tendência tímida, com possibilidade de redução do PIB
per capita no horizonte de tempo considerado.
Este resultado é preocupante, ressaltando a necessidade premente de se empreender uma nova
estratégia, conformada por planos e projetos capazes de relançar a cidade em um novo e
vigoroso processo de desenvolvimento.
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