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A revista Bahia Análise & Dados  
 

A revista Bahia Análise & Dados é um periódico publicado semestralmente 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 
em http://publicacoes.sei.ba.gov.br/index.php/bahiaanaliseedados/index, a publicação 
vem alcançando um público amplo e diversificado, sendo muito demandada por 
instituições de ensino e pesquisa e por órgãos de planejamento.  
 

A Bahia Análise & Dados torna público o processo seletivo de artigos para possível 
publicação no volume cujo tema é “Governança Ambiental e Questões Ambientais 
Emergentes”, previsto para o segundo semestre de 2019. 

  

Contextualização 
Desde que as questões ambientais entraram na agenda internacional, na década de 

1970, a busca pela melhoria da “governança ambiental global” tem sido uma questão de 
debate nos círculos acadêmicos, institucionais e políticos, pois compatibilizar 
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desenvolvimento socioeconômico com preservação e equilíbrio ambiental tem se 
mostrado como uma das maiores dificuldades do mundo contemporâneo. Constata-se 
que tanto as ameaças ambientais quanto as respostas internacionais a elas aumentaram 
em número e complexidade. No entanto, embora os avanços sejam muitos, ainda não se 
conseguiu alcançar um dos seus principais desafios, que é estabelecer uma estrutura 
institucional que assegure e melhor proteja o meio ambiente. 

 
O Brasil tem um avançado arcabouço legal, considerado um dos mais abrangentes, e 

tem como marco principal a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (Lei n° 6.938/81). 
Apesar disso, são muitos os desafios a serem superados, o que impõe uma profunda 
reflexão sobre o papel da sua atuação na consecução da proteção do meio ambiente, no 
aprimoramento das funções da governança ambiental e no cumprimento de seus 
fundamentos, especialmente no que tange à capacidade de respostas produzidas pelo 
sistema normativo brasileiro. 

 
Considerado como principal instrumento regulatório da PNMA, o licenciamento 

ambiental é objeto de pressão, por um lado, por demandas de atividades econômicas e, 
por outro, pela proteção e defesa do meio ambiente. Esse jogo de interesses antagônicos 
conduz a embates que tornam sua efetividade questionável. 

 
Precursora das preocupações que ocorrem no espaço territorial brasileiro, a 

Constituição Federal de 1988 dedicou o  Capítulo VI, Art. 225,  ao meio ambiente, que diz:  
 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. (BRASIL, 1988). 

 
No entanto, a atual postura do governo brasileiro tem preocupado a todos, e o cenário é 
de incertezas e retrocessos. Quais serão as consequências? 
 
Assim, a título de contextualização e considerando a diversidade de conceitos para o 
termo “governança” e a liderança da Organização das Nações Unidas (ONU) quanto às 
questões ambientais globais, para o propósito da temática desse número da Bahia Análise 
& Dados, adota-se o termo como definido em 1996, pela Comissão sobre Governança 
Global, sem, contudo, desconsiderar os demais conceitos. 

 
[...] a totalidade das diversas maneiras pelas quais os indivíduos e as instituições, 
públicas e privadas, administram seus problemas comuns. [...] governança diz 
respeito não só a instituições e regimes formais autorizados a impor obediência, 
mas também a acordos informais que atendam os interesses das pessoas e 
instituições (Comissão Sobre Governança Global, 1996, p. 2). 

 



 

 

Nesse contexto, em setembro de 2015, 193 estados membros da ONU reuniram-se 
na sede da instituição, em Nova Iorque, e acordaram tomar medidas transformadoras 
para colocar o mundo em um caminho sustentável, adotando uma nova agenda global 
comprometida com as pessoas, o planeta, a promoção da paz, da prosperidade e de 
parcerias: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

 
A Agenda 2030 conceitua desenvolvimento através de 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, os ODS, os quais, por sua vez, listam 169 metas, todas 
orientadas a traçar uma visão universal, integrada e transformadora para um mundo 
melhor. Esses objetivos foram construídos de forma participativa, através da experiência 
bem-sucedida dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), responsáveis por 
grandes avanços na promoção do desenvolvimento humano entre os anos de 2000 e 
2015. 

 
O tema proposto para a Bahia Análise & Dados envolve mais diretamente questões 

relacionadas aos ODS 6,11, 13 e 17 e suas inter-relações com os demais objetivos.  
 
A escassez de água afeta boa parte da população mundial, número que deverá subir 

ainda mais com o resultado dos efeitos adversos da mudança do clima e da gestão 
inadequada dos recursos naturais. O estado da Bahia e toda a Região Nordeste passam 
por um período prolongado de seca, atribuída a alterações nos sistemas climáticos 
relacionadas a eventos naturais, bem como a atividades humanas. 

 

No que se refere aos serviços de esgotamento sanitário, bem como o acesso à água 
tratada, o Brasil e, principalmente, os estados do Nordeste, onde se inclui o estado da 
Bahia, estão aquém dos resultados observados por nações com padrões de 
desenvolvimento econômico semelhantes. 

 
Após nove anos da aprovação da Lei 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), constata-se falha em sua implementação (ela não funcionou). 
Os lixões sem qualquer tratamento, que deveriam ser fechados até 2014, persistem e 
tiveram seus prazos escalonados até 2021 em 60% dos municípios brasileiros.  

 
Salienta-se que os efeitos adversos da mudança do clima e da gestão inadequada 

dos recursos naturais, aliados ao aumento populacional e à expansão urbana das cidades, 
ampliam ameaças como inundações e deslizamentos, gerando riscos na maioria das vezes 
não dimensionados. 

 
Considera-se que existe um longo caminho a ser percorrido no desenvolvimento de 

cidades mais resilientes e sustentáveis, como também no aumento da sensibilização das 
populações e comunidades que habitam tais centros urbanos. 

  



 

 

Tendo em vista a deficiência da proteção ao meio ambiente, é evidente a 
necessidade de construção de novos modelos de atuação, para além do marco regulatório 
estatal vigente, de forma a contemplar a variedade de atividades que se realizam 
contemporaneamente. 

 
Colocam-se em discusão todos os níveis de governança relativa aos recursos 

naturais, priorizando os recursos hídricos, tendo em vista que esses encontram-se em 
condições de alta vulnerabilidade, devido ao uso desenfreado, à degradação do meio 
ambiente, à intensidade e à frequência de desastres climáticos, incluindo secas e 
inundações, seguidos do saneamento e de resíduos sólidos, além dos riscos de desastres 
ambientais e conflitos. 

 
Considerando a abordagem contextualizada referente à temática proposta, 

“Governança Ambiental e Questões Ambientais Emergentes” conforme eixos 
relacionados, a revista Bahia Análise & Dados (BA&D) está aceitando artigos para análise e 
possível publicação, desde que aprovados pelo corpo de pareceristas/conselho editorial 
da BA&D, tendo como público-alvo a academia, área técnica, especialistas, entre outros, 
com abrangência nacional, regional e ou local. 
 
 
Eixos: 
 
1. Governança ambiental 

1.1 Panorama da governança ambiental no Brasil 
1.2 Governança global contemporânea 

2. Regulação ambiental 
3. Instrumentos de gestão ambiental 
4. Água potável e saneamento  
5. Desastres e conflitos 
6. Cidades sustentáveis 
7. Cidades resilientes 
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Normas para publicação 
 

1. Artigos 
 
A revista Bahia Análise & Dados, editada pela Superintendência de Estudos 
Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), órgão vinculado à Secretaria do Planejamento 
do Estado da Bahia (Seplan), aceita colaborações originais, em português, inglês e 
espanhol, de artigos sobre os temas definidos nos editais publicados no site da SEI, 
bem como resenhas de livros inéditos que se enquadrem no tema correspondente.  
 
Os artigos e resenhas são submetidos à apreciação do conselho editorial, instância 
que decide sobre a publicação.  
 
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 coordenação editorial 
compromete-se a responder por escrito aos autores e, em caso de recusa, a 
enviar-lhes os resumos dos pareceres.  
 
A editoria da SEI e a coordenação editorial da edição reservam-se o direito de 
sugerir ou modificar títulos, formatar tabelas e ilustrações, dentre outras 
intervenções, a fim de atender ao padrão editorial e ortográfico adotado pela 
instituição, constante no Manual de Redação e Estilo da SEI, disponível no site 
www.sei.ba.gov.br, menu “Publicações”.  
 
Os artigos ou resenhas que não estiverem de acordo com as normas não serão 
apreciados.  
 
O autor terá direito a um exemplar do periódico em que seu artigo for publicado.  
 
Padrão para envio de artigos ou resenhas. 
 
 Artigos e resenhas devem ser enviados, preferencialmente, através do site 

da revista, opção “Submissão”, ou pelo e-mail 
aedgovernanca@sei.ba.gov.br, para a coordenação editorial desta edição.  

http://www.sei.ba.gov.br/images/publicacoes/manual_redacao_estilo.pdf
http://publicacoes.sei.ba.gov.br/index.php/bahiaanaliseedados/submissao
mailto:aedgovernanca@sei.ba.gov.br


 

 

 
 Devem 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 3 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12.  

 
 Devem ser assinados, preferencialmente, por, no máximo, três autores.  

 
 É permitido apenas um artigo por autor, exceto no caso de participação 

como coautor.  
 

 O autor deve incluir, em nota de rodapé, sua identificação, com nome 
completo, titulação acadêmica, nome da (s) instituição (ões) a que está 
vinculado, e-mail, telefone e endereço para correspondência. 

 
 Os artigos devem conter, no mínimo, 15 e, no máximo, 25 páginas, e as 

resenhas, no máximo, três páginas. 
 
 Devem vir acompanhados de resumo e abstract contendo de 100 a 250 

palavras, ressaltando o objetivo, a metodologia, os principais resultados e a 
conclusão. Palavras-chave e keywords devem figurar abaixo, separadas por 
ponto e finalizadas também com 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. 

 
 As tabelas e demais ilustrações (desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, 

fotos, gráficos, mapas etc.) devem estar numeradas consecutivamente, 
com algarismos arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, com os 
títulos, legendas e fontes completas, e localizadas o mais próximo possível 
do trecho a que se referem.  
 

 Tabelas e gráficos devem ser enviados em programa de planilhas de maior 
difusão (Excel). Fotografias e ilustrações escaneadas devem apresentar 
resolução de 300 dpi (CMYK), com cor real e salvas na extensão TIFF.  

 
 As citações de até três linhas devem estar entre aspas, na sequência do 

texto. As citações com mais de três linhas devem constar em parágrafo 
próprio, com recuo da margem de 4 cm, fonte 10, espaço simples, sem 
aspas e identificadas pelo sistema autor-data (NBR 10520 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. 

 
 As notas de rodapé devem ser explicativas ou complementares, curtas, 

numeradas em ordem sequencial, no corpo do texto e na mesma página 
em que forem citadas.  

 
 As referências devem ser completas e precisas, segundo as Normas 

Brasileiras para Referências Bibliográficas – NBR 6023 da ABNT.  
 
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. 
 


