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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 SEI (www.sei.ba.gov.br), a publicação vem alcançando um público amplo 

e diversificado, sendo muito demandada por instituições de ensino e pesquisa e por órgãos de 

planejamento. 

A partir de 15 de março de 2012, a revista Bahia Análise & Dados aceitará, para fins de 

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

 

O número referente à Biodiversidade 

A SEI decidiu dedicar um número da revista Bahia Análise & Dados ao tema “Biodiversidade” neste 

ano de 2012 em que o Brasil sediará a Rio+20, Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, no Rio de Janeiro, em junho. Em outubro deste ano se realizará também, na Índia, a 

 

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


 

Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU, cujo secretário executivo é o brasileiro Bráulio 

Ferreira Dias, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente.  
 

Para este número, a SEI estabeleceu uma parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (Inema), da Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia (Sema). Visando fortalecer 

o conteúdo da revista, buscou-se juntar a responsabilidade da SEI na discussão de temas relativos 

ao desenvolvimento do estado com o papel do Inema na execução de ações relacionadas à 

Política Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 
 

A preocupação com a proteção à diversidade biológica emergiu nas últimas décadas do século XX, 

a partir do alerta em relação aos perigos iminentes de extinção de espécies e de degradação de 

ecossistemas, levantando questões geopolíticas importantes na medida da sua variação entre as 

regiões tropicais e aquelas de clima temperado do planeta. A associação da proteção da 

biodiversidade com a defesa do patrimônio cultural de comunidades tradicionais de países 

emergentes colocou em pauta a necessidade do estabelecimento de regras para exploração desse 

patrimônio, garantindo novas perspectivas de superação de desigualdades tradicionais num 

ambiente pós-industrial. Tornou-se corrente o fenômeno da biopirataria, que é a expropriação de 

conhecimento tradicional de povos de países emergentes por parte de agentes de países 

desenvolvidos, incansavelmente denunciada por ambientalistas e organizações da sociedade civil, 

o que deu origem a mecanismos institucionais de proteção da biodiversidade. 
 

A biodiversidade também está relacionada com os serviços ecossistêmicos, como a produção de 

água e a ciclagem de nutrientes, por exemplo.  Os serviços ecossistêmicos são descritos como 

contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas, sendo classificados em serviços de provisão, 

serviços de regulação, serviços culturais e serviços de suporte. Sabe-se que o bem-estar humano 

e o desenvolvimento econômico dependem do equilíbrio dos serviços ecossistêmicos, sendo 

fundamental observar como o uso, a conservação e o manejo da biodiversidade podem influenciar 

na sua oferta. 
 

A ideia da revista é explorar as inter-relações entre a biodiversidade, num país considerado 

megadiverso como o Brasil, e o desenvolvimento sustentável, com vistas à estruturação de 

arranjos socioprodutivos capazes de enfrentar os nossos problemas de desigualdade social e 

regional. Uma discussão particularmente importante para a Bahia, que conta com quatro biomas 

em seu extenso território, com uma variedade de ecossistemas de grande potencial para o 

desenvolvimento de uma economia verde e inclusiva. 

 



 

 

Torna-se importante então para a revista discutir a biodiversidade como relação social. Destacar o 

fato de que a exploração do seu potencial tornou-se objeto de disputa entre atores sociais e 

agentes econômicos. Seja a disputa entre grupos sociais, com diferentes níveis de poder, num 

mesmo país, seja a competição entre países detentores de tecnologia tentando se apropriar dos 

frutos da exploração econômica da diversidade biológica de países considerados megadiversos.  

 

Interessa integrar a discussão do aproveitamento do potencial econômico da biodiversidade no rol 

das “vantagens comparativas” dos países megadiversos num contexto pós-industrial em que o 

desenvolvimento da biotecnologia tem posição de destaque. Está em jogo a produção de 

alimentos, de medicamentos, de cosméticos, entre outros produtos relacionados a novas formas de 

produzir, tanto em termos tecnológicos como de organização social, com forte impacto na 

conservação ambiental e na geração e distribuição mais equitativa de riqueza. Estamos, assim, 

diante de um campo de possibilidades estratégicas, em que são amplas as alternativas de 

aproveitamento das nossas particularidades como territórios megadiversos.  

 

A Bahia, que há décadas debate-se no quadro de um modelo industrial tardio, além de excludente 

e concentrador, precisa explorar seu potencial no ambiente pós-industrial, com base no 

desenvolvimento de cadeias de geração de riquezas ligadas à biotecnologia. O estado necessita 

explorar as possibilidades de desenvolvimento de pesquisa e ensino, fixando a produção de 

conhecimento ligado às nossas especificidades e estimulando a inovação científica e tecnológica. 

 

Apesar das vicissitudes ainda presentes na busca de conciliação entre desenvolvimento 

econômico e conservação ambiental, a proteção à biodiversidade já é uma realidade entre nós. 

Nos últimos tempos, desenvolveu-se um complexo quadro institucional em que se misturam a 

pressão da sociedade civil, organizada no que se convencionou denominar de terceiro setor, e os 

mecanismos de Estado, estabelecidos entre os três níveis de governo: União, estados e 

municípios. 

 

A Bahia já dispõe de uma Política de Meio Ambiente e Proteção da Biodiversidade, definida pelas 

leis nº 10.431/2006, nº 12.212/2011 e nº 12.377/2011. Essas leis estabelecem uma política 

estadual de gestão, proteção e valorização da biodiversidade e, por seu turno, a Constituição 

Estadual de 1989 já definia, em seus artigos 215 e 216, os bens e espaços de preservação 

permanente, assim como os elementos constitutivos do patrimônio estadual.  

 



 

 

A paisagem variada e exuberante representada pela mata atlântica, a região de Abrolhos e demais 

áreas costeiro/marinhas, a Chapada Diamantina e o Raso da Catarina, ou os vales e as veredas 

dos afluentes da margem esquerda do Rio São Francisco e dos rios Paraguaçu e Contas tornaram 

a Bahia um dos mais importantes destinos turísticos do país, atividade que trouxe novos desafios 

para a gestão dos espaços protegidos no estado. A ocupação do extenso litoral por projetos 

turísticos e de aproveitamento econômico dos recursos do mar ou de infraestrutura portuária torna-

se um grande desafio quanto à sua conciliação com os espaços protegidos e a inclusão social de 

populações tradicionalmente ligadas a atividades extrativistas. 

 

Por outro lado, o Plano Plurianual (PPA) 2012/2015 do estado tem no desenvolvimento sustentável 

e infraestrutura para o desenvolvimento um de seus eixos estruturantes. O Programa de 

Sustentabilidade Ambiental propõe a implementação de um sistema eficiente de gestão e fomento 

à conservação, manejo e utilização sustentável da diversidade biológica. Este programa destaca o 

uso e a gestão sustentável da biodiversidade na caatinga, com práticas integradas à melhoria da 

qualidade de vida dos habitantes do semiárido baiano, uma das questões regionais mais 

importantes do estado. 

 

Outra área temática do PPA 2012/15 é a economia verde, definida como economia de baixo 

carbono, com utilização eficiente dos recursos naturais e inclusão social. Nesse conceito, o 

crescimento da renda e do emprego deve ser impulsionado por investimentos públicos e privados 

que reduzam a emissão de carbono, enquanto otimizam a matriz energética e evitam a perda da 

biodiversidade, inclusive pelo incentivo aos serviços ambientais. O desenvolvimento deve buscar 

reconstruir o capital natural como um ativo econômico crítico e como fonte de benefícios públicos, 

especialmente para as pessoas mais pobres, cujos meios de subsistência e segurança dependem 

da natureza. A implementação dos programas desta área temática está a cargo, sobretudo, das 

secretarias do Planejamento, de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária e do Meio Ambiente do 

estado. 

 

Ainda segundo o PPA 2012/15, será fundamental ampliar os incentivos ao surgimento dos 

empreendimentos verdes, fomentar o surgimento, no estado da Bahia, de redes de pesquisa, em 

articulações com entidades nacionais e internacionais, e promover uma maior cooperação da 

universidade com a iniciativa privada, por meio de instituições como a Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). 

 



 

 

À parte o quadro geral exposto acima buscando enquadrar o tema da “Biodiversidade” no interesse 

deste número da revista Bahia Análise & Dados, proposto pela SEI e pelo Inema, é importante 

finalmente destacar alguns pontos nesta chamada de artigos: 
 

I. Como se dá a repartição da biodiversidade brasileira entre os diversos biomas presentes 

no território brasileiro? Há uma preeminência da Amazônia, do cerrado e da mata 

atlântica? Que importância tem o Projeto Corredor Central da Mata Atlântica para a 

conservação da biodiversidade neste bioma? O que dizer de seu modelo de gestão sob 

coordenação do Ministério do Meio Ambiente? Qual a importância dos corredores do 

Cerrado e da Caatinga para a conservação desses biomas? 
 

II. Como o aproveitamento do potencial econômico da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos se relaciona com o combate à pobreza e à desigualdade? O que está 

acontecendo nesse âmbito com impactos positivos em termos de inclusão social, a partir 

de empreendimentos sustentáveis, seu potencial econômico, sua inserção em cadeias 

produtivas sustentáveis, suas articulações tecnológicas e espaciais, no Brasil e no mundo? 

Como a nossa agricultura tem lidado com a proteção ambiental e que experiência 

desenvolve com a nossa flora nativa e a fauna silvestre, por exemplo? Como o turismo tem 

lidado com a nossa biodiversidade? 
 

III. Quais os resultados efetivos das políticas de proteção de nosso patrimônio natural e 

cultural? Como se dá a gestão dos espaços protegidos em suas diversas categorias? Qual 

a relação entre União, estados e municípios com vistas ao compartilhamento de 

responsabilidades? De que forma ocorre a repartição de papéis ou as relações entre 

Estado, terceiro setor e iniciativa privada? 
 

IV. O que tem feito o estado para a implementação de novas formas de gestão do território 

com vistas à conservação e uso sustentável do nosso patrimônio natural? Quais os 

principais instrumentos relacionados ao uso sustentável, à conservação e gestão da 

biodiversidade previstos na legislação estadual e federal, e como estes instrumentos estão 

sendo implementados na Bahia? Como tem sido o emprego das geotecnologias e sua 

repercussão sobre a gestão da biodiversidade, por meio de aplicações específicas que 

tenham impacto na sua conservação? Como os instrumentos de planejamento e gestão do 

território, a exemplo do Plano de Desenvolvimento Sustentável (PDS/ZEE), planos de 

 



 

bacia e planos diretores municipais, podem se articular no sentido de promover a 

conservação da biodiversidade e aumentar a eficiência da gestão ambiental do estado?  A 

elaboração do PDS/ZEE, coordenado pela Seplan e pela Sema, é uma boa oportunidade 

de consolidar ideias e propor medidas de conservação da biodiversidade articuladas com a 

política de estímulo a arranjos socioprodutivos? A experiência dos estados com ZEE já 

pode ser avaliada no sentido de verificar a regulação da relação entre conservação e 

desenvolvimento socioeconômico e como a biodiversidade tem sido tratada, seja como 

restrição, seja como recurso? 
 

V. Qual o conhecimento atual sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos do 

estado da Bahia? Qual o estágio da formação e da produção científica no estado, já que 

hoje, na Bahia, há universidades atuantes nos quatro biomas – mata atlântica, caatinga, 

cerrado e costeiro/marinho –, ao tempo em que existem cursos de graduação e pós-

graduação com destaque em nível nacional. Que iniciativas pesquisadores e universidades 

já desenvolvem no sentido de produção de conhecimento sobre a biodiversidade do 

estado, a necessidade de sua conservação e o aproveitamento de seu potencial de 

geração de riqueza e de inclusão social? Que relação a produção acadêmica estabelece 

com a formulação de políticas públicas ou a geração de tecnologia e estratégias com vistas 

à alteração do quadro de uso, conservação e manejo da biodiversidade? Como as políticas 

de C&T têm conduzido a ampliação do conhecimento científico, formação e 

desenvolvimento tecnológico na área de biodiversidade? Como se pode estabelecer 

parceria contínua entre os centros de pesquisa, universidades e os órgãos de governo 

para a formulação, aprimoramento e implementação das políticas ambientais? Como as 

estratégias de uso, conservação e manejo da biodiversidade relacionam-se no contexto da 

adaptação às mudanças climáticas?  
 

VI. Como as políticas de C&T têm tratado o desenvolvimento da biotecnologia? Como tem 

se dado o combate ao atraso tecnológico do estado, considerando-se a diferenciação de 

situações que caracterizam o Brasil? Que medidas inovadoras têm sido implementadas 

nessa área e que iniciativas são reconhecidas no estado? 
 

VII. A revista pretende reunir também artigos relacionados com a biodiversidade no 

território baiano focados em áreas como a microbiota, os invertebrados marinhos e 

terrestres, os organismos de água doce, os vertebrados, as plantas terrestres e a genética.  

 

 



 

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), formatados 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 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 acompanhados 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, observando que a publicação é impressa 
em preto e branco. 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, cabendo ao mesmo fornecer 
informações adicionais, se necessário. 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, 

reservam-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”. Comprometem-se ainda a responder por escrito aos autores e, em caso de recusa, 

a enviar-lhes os resumos dos pareceres. 
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