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A revista Bahia Análise & Dados 

A revista Bahia Análise & Dados é um periódico publicado trimestralmente pela 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), órgão vinculado à 

Secretaria do Planejamento estadual. 

Editada e registrada no International Standard Serial Number (ISSN) desde 1991, indexada 

ao Ulrich’s International Periodicals Directory e ao sistema Qualis, da Capes, em 2002, a 

revista elevou progressivamente sua credibilidade e reconhecimento graças à abrangência 

de seu conteúdo e ao elevado nível de seus colaboradores. Com seus números mais recentes 

disponíveis para consulta no sítio da instituição (www.sei.ba.gov.br), Bahia Análise & 

Dados vem alcançando um público amplo e diversificado, sendo muito demandada por 

instituições de ensino e pesquisa e por órgãos de planejamento. 

A partir de 1° de junho de 2011, a revista Bahia Análise & Dados aceitará, para fins de 

apreciação, artigos para um volume cujo tema é “Mudanças Climáticas”. 

 

http://www.sei.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=177&Itemid=203


 

O volume referente às mudanças climáticas 

O entendimento do risco do aquecimento global produzido pelo homem, assim como os 

impactos observados e previstos e as opções para seu enfrentamento, tem ocupado os 

governos e a sociedade civil em todo o mundo, de forma organizada, há pelo menos 25 

anos.  

Há extensa produção editorial acerca de aspectos técnicos e científicos das alterações do 

sistema climático, da vulnerabilidade dos sistemas naturais e socioeconômicos, das 

consequências e formas de adaptação às mudanças climáticas, além da inter-relação entre 

vulnerabilidade, adaptação e desenvolvimento sustentável.  

Avança-se também nas análises acerca das formas de mitigação das mudanças climáticas 

via limitação ou redução das emissões de gases do efeito estufa e incentivo a atividades que 

removam parcela desses gases da atmosfera, e dos custos e benefícios das alternativas de 

abrandamento através de instrumentos e medidas políticas. 

O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ou Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas, estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), publicou, em março 

de 2007, relatório completo dos trabalhos de seu Grupo I, responsável pela informação 

científica a respeito de mudança climática, em que destaca as seguintes conclusões: 

• O aquecimento do sistema climático é inequívoco. 

• A maioria dos aumentos observados na temperatura média global desde meados do 

século XX é muito parecida com os incrementos nas concentrações de gases do 

efeito estufa antropogênico. 

• O aquecimento antropogênico e a elevação do nível dos oceanos continuarão a 

aumentar por séculos devido às escalas de tempo associadas aos processos 

climáticos e de realimentação, mesmo se a concentração dos gases do efeito estufa 

permanecer estabilizada. 

• A probabilidade de que isto seja causado apenas por processos climáticos naturais é 

menor que 5%. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Meteorol%C3%B3gica_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Meio_Ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa


 

• A temperatura mundial poderá aumentar entre 1,1 e 6,4 °C durante o século XXI e:  

o O nível do mar provavelmente se elevará entre 18 e 59 cm. 

o Há um nível de confiança maior que 90% de que haverá mais derretimento 

glacial, ondas de calor e chuvas torrenciais. 

o Há um nível de confiança maior que 66% de que haverá um aumento nas 

secas, ciclones tropicais e marés altas elevadas. 

• Tanto a emissão passada como a futura de dióxido de carbono antropogênico 

continuarão a contribuir para o aquecimento e o aumento do nível dos oceanos por 

mais de mil anos. 

• Concentrações atmosféricas globais de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso 

têm aumentado significativamente como resultado de atividades humanas desde 

1750. 

Atualmente, são significativas as iniciativas de conscientização e mobilização da sociedade 

para a discussão e a tomada de posição sobre os problemas decorrentes da mudança do 

clima por gases do efeito estufa. Busca-se, assim, ampliar e difundir o debate concernente 

às mudanças climáticas, bem como estimular a adoção do que se convenciona chamar de 

mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL). 

Em novembro de 2007, foi promulgado o Decreto presidencial n° 6.263/2007, por meio do 

qual o governo federal criou, em caráter permanente, o Comitê Interministerial sobre 

Mudança do Clima (CIM), com o objetivo de implementar a Política Nacional sobre 

Mudança do Clima e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima. 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi apresentado oficialmente em 1º de 

dezembro de 2008 e visa incentivar o desenvolvimento e aprimoramento de ações de 

mitigação dos impactos das mudanças do clima no Brasil, colaborando com o esforço 

mundial de redução das emissões de gases de efeito estufa. Também objetiva a criação de 

condições internas no país para lidar com os impactos das mudanças climáticas globais 

(adaptação). No fim do ano de 2009, foi promulgada a Lei 12.187/2009, que estabelece a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_de_calor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclone_tropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9_alta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metano
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso


 

Além das ações relativas à mitigação e à adaptação aos impactos das mudanças do clima, o 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima destaca em seus objetivos:  

1. O fomento a aumentos de eficiência no desempenho dos setores da economia na 

busca constante do alcance das melhores práticas. 

2. A elevada participação de energia renovável na matriz elétrica, preservando posição 

de destaque do Brasil neste âmbito. 

3. O aumento sustentável da participação de biocombustíveis na matriz de transportes 

nacional e a estruturação de um mercado internacional de biocombustíveis 

sustentáveis. 

4. A redução sustentada das taxas de desmatamento, em sua média quinquenal, em 

todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal zero. 

5. A eliminação da perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil até 2015. 

6. O fortalecimento de ações setoriais voltadas para a redução das vulnerabilidades das 

populações. 

Suas metas, que se reverterão na redução de emissões de gases de efeito estufa, além de 

outros ganhos ambientais e benefícios socioeconômicos, relacionam-se com a redução do 

desmatamento, o aumento do consumo interno de etanol, da área de florestas plantadas, a 

troca de geladeiras antigas, o aumento da reciclagem de resíduos sólidos urbanos, da oferta 

de energia elétrica de cogeração, principalmente a bagaço de cana-de-açúcar, ou a redução 

das perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica. 

Vale lembrar que o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) foi criado pelo 

Decreto n° 3515, de 20 de junho de 2000. Sua sede é no Rio de Janeiro e é composto por 12 

ministros de Estado e pelo diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA). 

O FBMC possui três edições de revistas atualizadas, disponíveis no site 

http://www.forumclima.org.br/index.php/biblioteca/revista-fbmc: 

• A primeira revista, publicada em dezembro de 2008, tem como tema “O Brasil e o 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima”. 

 

http://www.forumclima.org.br/index.php/biblioteca/revista-fbmc


 

• A segunda, publicada em novembro de 2009, tem como tema “A Crise Financeira 

Mundial e a Mudança do Clima”. 

• A terceira traz um balanço das atividades do fórum, do período de 2004 a 2010, 

como seminários, workshops e reuniões já ocorridas, os órgãos vinculados ao fórum 

e as suas ações e contribuições à temática. 

Por sua vez, o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e Biodiversidade foi criado 

pelo Decreto nº 9.519, de 18 de agosto de 2005, com a atribuição de estruturar e 

implementar a Política Estadual de Mudanças Climáticas, cumprindo o disposto na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2009, que a estabeleceu como prioridade da administração 

pública estadual. É composto por dois representantes da Secretaria do Meio Ambiente 

(Sema), que exercem a vice-presidência executiva e a secretaria executiva do fórum. 

Similarmente ao FBMC, o fórum baiano é presidido pelo governador do estado. Em termos 

de órgãos-membros, o fórum conta com 54 representantes de universidades, secretarias e da 

sociedade civil. 

Em 2009, o fórum baiano promoveu um curso relativo a mudanças climáticas e mercado de 

carbono, com duração de um ano e meio, para técnicos de diversas secretarias de estado, 

organizado pela Secretaria de Meio Ambiente, através do então Instituto de Meio Ambiente 

(IMA), com participação da Unifacs. 

O fórum coordenou ainda a elaboração do Primeiro Inventário Estadual de Emissões de 

Gases do Efeito Estufa (GEE), com base no Guia IPCC 2006 para inventários nacionais de 

GEE, restrito aos setores de energia e de processos industriais, tendo sido publicado pela 

Sema em 2010. 

Por fim, o estado da Bahia instituiu a Política sobre Mudança do Clima do estado, por meio 

da Lei nº 12.050, de 7 de janeiro de 2011, que norteará a elaboração do Plano Estadual 

sobre Mudança do Clima, dos planos municipais, bem como de outros planos, programas, 

projetos e ações relacionados, direta ou indiretamente, à mudança do clima, em 

consonância com a política e o plano nacional. Entre seus princípios, destacam-se o 

desenvolvimento sustentável, a proteção do sistema climático para as gerações presentes e 

 



 

futuras, a adoção de medidas preventivas da interferência antrópica perigosa no sistema 

climático, o reconhecimento das diversidades física, biótica, demográfica, econômica, 

social e cultural dos territórios de identidade do estado da Bahia na identificação das 

vulnerabilidades à mudança do clima e na implementação de ações de mitigação e 

adaptação e a educação ambiental para capacitar a sociedade acerca da progressiva 

ampliação da compreensão dos fenômenos relacionados às mudanças do clima.  

Buscando, então, contribuir para a conscientização e a mobilização da sociedade baiana 

para o enfrentamento dos problemas decorrentes da mudança do clima, a SEI decidiu 

organizar um número da revista Bahia Análise & Dados dedicado ao tema, focalizando 

esses problemas em relação às questões atuais do planejamento do desenvolvimento 

estadual. A preocupação é buscar um tratamento que possa ser útil à realidade baiana, ao 

tempo em que também contribua para a sua discussão ampla, tendo em vista a considerável 

produção editorial já existente. 
 

Nessa perspectiva, a revista contemplará os seguintes eixos temáticos: 
 

I. Mudança climática e cenários para o estado da Bahia 

• Efeito das mudanças climáticas na atividade econômica do estado. 

• A vulnerabilidade do estado da Bahia aos efeitos da mudança do clima na saúde 

pública. 

• A vulnerabilidade do estado da Bahia aos efeitos da mudança do clima na 

agricultura.  

• Impactos nos fluxos migratórios. 

• Mudanças climáticas e Bahia 2023.  
 

II. Mudança climática e matriz energética na Bahia 

• Contribuição da Bahia para o reforço das energias renováveis na matriz energética 

nacional. 

• Potencial e investimentos em energia eólica. 

 



 

• Potencial de produção de biocombustíveis, reflorestamento e agricultura familiar. 

• Produção de biocombustíveis e preservação da biodiversidade. 

• Perspectivas de produção de biocombustíveis a partir de microalgas. 

• A energia nuclear — geração de carbono, questões éticas, uso de água para 

resfriamento de reatores. 
 

III. Mudança climática e semiárido baiano 

• Riscos de desertificação. 

• Impacto sobre os recursos hídricos — redução de pluviosidade, redução de vazão, 

redução do aquífero. 

• Desmatamento, retirada de madeira e lenha e produção de carvão. 

• Reconversão de terras de pecuária extensiva. 

• Alternativas econômicas para a região além da agropecuária. 

• Impactos da transposição do Rio São Francisco. 
 

IV. Mudança climática, agricultura baiana e segurança alimentar 

• Impacto sobre culturas consolidadas. 

• Impacto sobre a produção de alimentos e agricultura familiar. 

• Necessidades de adaptação na agricultura baiana — alteração de padrões de 

consumo. 

• Alternativas tecnológicas e orientação ao produtor. 
 

V. Redução das emissões de desmatamento e degradação florestal (REDD) 

• Oportunidades e desafios para o estado da Bahia. 

• Viabilidade econômica do REDD para o Brasil e o estado da Bahia. 

• Desafios do REDD para sua regulamentação na convenção do clima. 
 

VI. Mudança climática e erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais 

• Vulnerabilidade social e mudança climática. 

 



 

• Necessidades de adaptação de áreas vulneráveis. 

• Consideração da mudança climática na prevenção de desastres.  
 

VII. Mudança climática e meio ambiente urbano  

• Aumento de temperatura em áreas urbanas. 

• Desequilíbrios ecológicos e novos desafios para a saúde pública em meio urbano. 

• Transporte individual X transporte público. 

• Concentração de chuvas, enchentes, alagamentos e deslizamentos. 

• Novos paradigmas para o planejamento urbano.  

• Prioridades para Salvador e RMS. 

• Implicações da realização da Copa do Mundo 2014. 

• Abastecimento de água urbano e industrial na RMS.  
 

VIII. Mudança climática e zona costeira 

• Aumento do nível dos oceanos. 

• Preservação de ecossistemas litorâneos e sua relação com aumento do nível dos 

oceanos. 

• Impacto sobre atividades econômicas litorâneas. 

• Acidificação de oceanos. 

• Dessalinização da água salgada. 
 

IX. Mudança climática e inserção da Bahia em marcos regulatórios nacionais e 

internacionais 

• Arcabouço legal para enfrentamento das mudanças climáticas na Bahia e no Brasil. 

• Nível de organização já alcançado pela Bahia na área ambiental.  

• Políticas ambientais estaduais e mudança climática. 

• Contribuição da Bahia para o cumprimento de metas assumidas pelo Brasil em 

protocolos internacionais. 
 

 



 

Normas 

1. Artigos 

Os artigos devem: 

• Ser enviados por e-mail, preferencialmente, desde que não excedam o limite de dois 

megabytes. Acima desse limite, em mídia de CD-ROM, acompanhada de cópia 

impressa. 

• Ser apresentados em editor de texto de maior difusão (Word), formatado com 

entrelinhas de 1,5, margem esquerda de 3 cm, direita e inferior de 2 cm, superior de 

2,5 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12. 

• Ser assinados por, no máximo, três autores. 

• Ser apenas um por autor, exceto no caso de participação como coautor. 

• Incluir, em nota de rodapé, os créditos institucionais do autor, referência à atual 

atividade profissional, titulação, endereço para correspondência, telefone, e-mail. 

• Ter, no mínimo, 15 páginas e, no máximo, 25. 

• Vir acompanhado de resumo e abstract com, no máximo, 10 linhas, entrelinha 

simples, contendo, quando cabível, tema, objetivos, metodologia, principais 

resultados e conclusões. Abaixo do resumo e do abstract, incluir até cinco palavras-

chave e keywords, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 

• Apresentar padronização de título, de forma a ficar claro o que é título e subtítulo. O 

título deve se constituir de palavra, expressão ou frase que designe o assunto ou 

conteúdo do texto. O subtítulo, apresentado em seguida ao título e dele separado por 

dois pontos, visa esclarecê-lo ou complementá-lo. 

• Contar com tabelas e demais tipos de ilustrações (desenhos, esquemas, figuras, 

fluxogramas, fotos, gráficos, mapas etc.) numerados consecutivamente com 

algarismos arábicos, na ordem em que forem citados no texto, com os títulos, 

legendas e fontes completas, e serem localizados o mais próximo possível do trecho 

a que se referem. 

 



 

• Conter todo e qualquer tipo de ilustração acompanhado dos originais, de forma a 

garantir fidelidade e qualidade na reprodução. Se as fotografias forem digitalizadas, 

devem ser escaneadas em 300 dpi (CMYK), com cor real e salvas com a extensão 

TIFF. Se forem em preto e branco, devem ser escaneadas em 300 dpi, em tons de 

cinza. Se for usada máquina digital, deve-se utilizar o mesmo procedimento com 

relação a dpi e extensão, de acordo com o item “Ilustrações” do Manual de Redação 

e Estilo da SEI, disponibilizado em www.sei.ba.gov.br, no menu “Publicações”. 

• Destacar citações diretas que ultrapassem três linhas, apresentando-as em outro 

parágrafo, com recuo de 4 cm à esquerda, tamanho de fonte 10 e sem aspas (NBR 

10520:2002 da ABNT). 

• Quando da inclusão de depoimentos dos sujeitos, apresentá-los em parágrafo 

distinto do texto, entre aspas, com letra e espaçamento igual ao do texto e recuo 

esquerdo, de todas as linhas, igual ao do parágrafo. 

• Evitar as notas, sobretudo extensas, usando-as apenas quando outras considerações 

ou explicações forem necessárias ao texto, para não interromper a sequência lógica 

da leitura e não cansar o leitor.  

• Indicar as notas de rodapé por números arábicos, aparecendo, preferencialmente, de 

forma integral na mesma página em que forem inseridas. 

• Conter referências completas e precisas, adotando-se o procedimento informado a 

seguir. 

 

2. Referências 

No transcorrer do texto, a fonte da citação direta ou da paráfrase deve ser indicada pelo 

sobrenome do autor, pela instituição responsável ou, no caso de autoria desconhecida, pela 

primeira palavra do título da obra seguida de reticências, ano e página. Quando incluída na 

sentença, deve ser grafada em letras maiúsculas e minúsculas e, quando estiver entre 

parênteses, deve ter todas as letras maiúsculas. Exemplos: 

A estruturação produtiva deveria se voltar para a exploração econômica de suas riquezas 

 



 

naturais, conforme esclarece Castro (1980, p. 152). 

“O outro lado da medalha dessa contraposição da Inglaterra civil e adulta às raças selvagens 

e de menoridade é o processo pelo qual a barreira, que na metrópole divide os servos dos 

senhores, tende a perder a sua rigidez de casta” (LOSURDO, 2006, p. 240). 

No final do artigo, deve aparecer a lista de referências, em ordem alfabética, em 

conformidade com a norma NBR 6023:2002 da ABNT.  

 

Exemplos: 

PARA LIVROS: 

BORGES, Jafé; LEMOS, Gláucia. Comércio baiano: depoimentos para sua história. 

Salvador: Associação Comercial da Bahia, 2002. 

 

PARA ARTIGOS E/OU MATÉRIA DE REVISTA, BOLETIM ETC.: 

 

SOUZA, Laumar Neves de. Essência x aparência: o fenômeno da globalização. Bahia 

Análise & Dados, Salvador, v. 12, n. 3, p. 51-60, dez. 2002. 

 

PARA PARTES DE LIVROS: 

MATOS, Ralfo. Das grandes divisões do Brasil à idéia do urbano em rede tripartite. In: 

______ (Org.). Espacialidades em rede: população, urbanização e migração no Brasil 

contemporâneo. Belo Horizonte: C/Arte, 2005. p. 17-56. 

 

Na lista de referências, os títulos dos livros devem aparecer sempre em itálico. Os 

subtítulos, apesar de citados, não recebem o mesmo tratamento. No caso de artigo/matéria 

de revista ou jornal, o itálico deve ser colocado no título da publicação. A lista de 

referências deve ser alinhada à esquerda e conter apenas os trabalhos efetivamente 

utilizados na elaboração do artigo. 

 

 



 

3. Originais 

Os originais apresentados serão considerados definitivos. Caso sejam aprovados, as provas 

só serão submetidas ao autor quando solicitadas previamente. Serão também considerados 

como autorizados para publicação por sua simples remessa à revista, não implicando 

pagamento de direitos autorais. A editoria geral da SEI e a coordenação editorial do 

volume, em caso de aceitação do texto, reserva-se o direito de sugerir ou modificar títulos, 

formatar tabelas e ilustrações, entre outras intervenções, a fim de atender ao padrão 

editorial e ortográfico adotado pela instituição e expresso no Manual de Redação e Estilo 

da SEI, disponibilizado em www.sei.ba.gov.br, no menu “Publicações”. Compromete-se 

ainda a responder por escrito aos autores e, em caso de recusa, a enviar-lhes os resumos dos 

pareceres. 

 

 

 


