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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 no sítio da instituição
(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 Bahia Análise & Dados torna público o processo seletivo de artigos para o próximo
volume da revista, cujo tema é Economia do Mar, com publicação prevista para o primeiro
semestre de 2020.

Contextualização
A dimensão natural oferece serviços indispensáveis à sobrevivência dos humanos e
de outras espécies e para a prática das atividades econômicas. O oceano, por exemplo,
gera empregos para os que dependem da pesca e de atividades relacionadas com o
turismo, o comércio e a extração de petróleo e gás natural; fornece proteínas para a
alimentação humana; regula o clima, absorve dióxido de carbono e fornece oxigênio
(NAÇÕES UNIDAS, 2017c). Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MILLENNIUM
ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005), esses benefícios englobam quatro categorias: suporte,
provisão/oferta de recursos, regulação de processos ecológicos e cultural/provisão de
espaço. O Brasil possui extensa zona costeira, com 7.367 quilômetros de extensão (mais
de 8,5 mil km, considerando-se saliências e reentrâncias do litoral) (WWF BRASIL, 2019).
Na zona costeira e marinha da Bahia (ZCM/BA), composta por 53 municípios (BAHIA,
2012), encontra-se vasto litoral, que, em linha reta, corresponde a cerca de 1.100
quilômetros (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DO BRASIL, 2018). Considerados os recortes
litorâneos, a foz de rios, os estuários e as baías (Baía de Todos-os-Santos (BTS) e Baía de
Camamu), a extensão é ainda maior (HATGE; ANDRADE, 2009). A BTS destaca-se no país
por ter cerca de 1.100 quilômetros quadrados de superfície (INSTITUTO CHICO MENDES
DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2018). Os manguezais na Bahia totalizam
aproximadamente 90 mil hectares, o que corresponde a 6,4% das áreas totais de
manguezais do Brasil, situando o estado em quarto lugar nesse aspecto, só superado por
Maranhão, Pará e Amapá (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE, 2018). Verifica-se também que parte da área da ZCM/BA está inserida
em unidades de conservação (BRASIL, [2019]; ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA BAHIA, 2018).
Levantamentos realizados mostram que o somatório do PIB dos 53 municípios
costeiros da Bahia corresponde a pouco mais da metade do PIB estadual. Esses municípios
abrigam mais de cinco milhões de habitantes, cerca de 36% da população total do estado,
e ocupam uma área de 40 mil quilômetros quadrados, ou seja, aproximadamente 7% do
território baiano (ANUÁRIO ESTATÍSTICO DA BAHIA, 2018). Mas não se conhecem os
efeitos do mar na economia desses municípios. Em relação ao país, um estudo revelou
que o setor de serviços, como o de turismo, é o mais importante da economia do mar
brasileiro (CARVALHO, 2018).
Nesse contexto, de acordo com Carvalho (2018), no Brasil, entende-se como
economia do mar as “[...] atividades econômicas que apresentam influência direta do mar,
incluindo as atividades econômicas que não têm o mar como matéria-prima, mas que são
realizadas nas suas proximidades” (CARVALHO, 2018, p. 34). O conceito de economia do
mar, sua quantificação e o diagnóstico dos seus impactos na economia baiana são
importantes para fundamentar, alterar ou criar políticas públicas para a zona costeira e
marinha da Bahia.

Garantir a sustentabilidade ambiental significa preservar a diversidade dos
elementos (biodiversidade), das funções e dos processos que tornam a existência da vida
no planeta possível. As sociedades e os indivíduos que as compõem devem respeitar os
limites dos ecossistemas em relação ao fornecimento de bens e serviços naturais e à
absorção de resíduos. Entretanto, diversas são as fontes de ameaças à sustentabilidade
dos oceanos e de seus recursos e aos que deles dependem, com alcance local, regional ou
global.
 Mudança climática/aquecimento global/acidificação: a elevação do nível do mar
ameaça comunidades e cidades costeiras (NAÇÕES UNIDAS, 2017c). Propriedades
e populações que residem na costa da Bahia estão vulneráveis a erosões,
enchentes e alagamentos. O aumento da temperatura da água dos oceanos altera
os habitat e sua biodiversidade (LEÃO et al., 2008). A acidificação dos oceanos é
consequência da maior concentração de dióxido de carbono, o que causa a
mortalidade dos recifes de corais, prejudicando espécies que vivem neles (NAÇÕES
UNIDAS, 2017c).
 Poluição biológica, química, por plásticos e outros resíduos sólidos: há crescentes
depósitos de detritos nos oceanos, como a Grande Ilha de Lixo do Pacífico. Os
plásticos levam à morte de pássaros, mamíferos e peixes (NAÇÕES UNIDAS, 2017c).
As diferentes formas de ocupação e uso da terra, como para a agricultura e para
zonas urbanas, contribuem com resíduos como nitrogênio e fósforo, que escoam
para os rios e os oceanos. Os fertilizantes carregados pelo Rio Mississipi para o
Golfo do México, por exemplo, geram “zonas mortas” (THE NATURE
CONSERVANCY, 2019). Esses nutrientes causam o crescimento excessivo de algas e
a redução de oxigênio dissolvido na água, dificultando a sobrevivência e/ou
causando a morte de espécies da vida marinha (THE NATURE CONSERVANCY,
2019). Em 2019, óleo de fonte ainda desconhecida se espalhou por praias e
mangues, ameaçando a biodiversidade e populações humanas costeiras do
Nordeste do Brasil, inclusive da Bahia.
 Espécies invasoras: não têm origem local e se reproduzem e se dispersam após
introdução antrópica ou natural. A competição no novo ambiente causa extinção
dos elementos nativos, alteração de ecossistemas e quebra da cadeia alimentar.
Para ser considerada invasora, uma espécie precisa chegar a um novel lugar,
sobreviver e prosperar (CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY, 2010).
Atualmente, colônias de coral-sol, possivelmente originárias das plataformas de
petróleo ou embarcações oriundas da Ásia, ameaçam a vida marinha e a
biodiversidade com a propagação na costa da Bahia, como na Baía de Todos-osSantos (BTS) (BRASIL, 2016).
 Pesca predatória/ilegal: de maneira geral, a pesca na costa brasileira supera os
níveis de sustentabilidade. A maricultura tem espaço para crescimento, mas
precisa utilizar práticas sustentáveis (ELFES et al., 2014). Até nos setores em que
existe legislação, falta execução e monitoramento (ELFES et. al., 2014).

Em 27 de novembro de 2019, através da Lei n° 14.176, o governo da Bahia instituiu a
data de 8 de junho como o Dia Estadual de Combate à Poluição nos Oceanos e Limpeza
das Praias (BAHIA, 2019). Este fato denota a importância da proteção do mar, esse
extraordinário recurso de usos múltiplos.
O reconhecimento do valor dos oceanos e dos seus recursos extrapola limites
estaduais. A Marinha do Brasil denomina Amazônia Azul a área oceânica de 5,7 milhões de
km² explorável pelo país (MARINHA DO BRASIL, 2019). Deste espaço, retira-se 85% do
petróleo, 75% do gás natural e 45% do pescado produzido no país (MARINHA DO BRASIL,
2019).
A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em 2015 por 193
estados membros da Organização das Nações Unidas (ONU), possui 17 objetivos e 169
metas globais para alcance até 2030. O plano de ação está comprometido com as pessoas,
a prosperidade, a paz, as parcerias e o planeta (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O
DESENVOLVIMENTO, 2019). O tema Economia do Mar, proposto para o próximo volume
da revista Bahia Análise & Dados, envolve mais diretamente questões relacionadas ao
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 (ODS 14), que trata da vida na água e suas
inter-relações com os demais ODS.
A ONU realizou, em junho de 2017, em Nova Iorque, a Conferência sobre os
Oceanos. O evento reuniu chefes de Estado e de governo com o objetivo de apoiar a
implementação do ODS 14: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável (NAÇÕES UNIDAS, 2017a). No
mesmo ano, as Nações Unidas declararam 2021-2030 como a Década Internacional da
Oceanografia para o Desenvolvimento Sustentável (NAÇÕES UNIDAS, 2017b), período
destinado ao aumento da cooperação internacional em prol das pesquisas para
preservação dos oceanos e para a gestão dos recursos naturais das zonas costeiras
(NAÇÕES UNIDAS, 2017b). Diante da imensidão do oceano, reconhece-se que pouco se
sabe a respeito dos seus recursos (NAÇÕES UNIDAS, 2017b) e da contribuição da
economia do mar – o PIB do mar (CARVALHO, 2018).1 A ZCM/BA, por exemplo, é pouco
lembrada quando se abordam propostas de desenvolvimento socioeconômico e
ambiental para o estado. Suas riquezas e seus potenciais são pouco reconhecidos como
ativos para alavancar a economia e criar a possibilidade de geração de emprego e renda.
Considerando-se a abordagem contextualizada referente à temática proposta –
Economia do Mar –, conforme eixos relacionados (e outros), dentro do tema selecionado,
a revista Bahia Análise & Dados está aceitando artigos para análise e possível publicação,
desde que aprovados pela coordenação editorial e pelo menos um parecerista do
conselho editorial da BA&D, tendo como público-alvo a academia, área técnica,
Carvalho (2018) estimou o PIB do mar brasileiro em R$ 1,11 trilhão de PIB e R$ 1,18
trilhão de valor adicionado bruto, no ano de 2015.
1

especialistas, entre outros. Serão aceitos estudos de abrangência internacional, nacional,
regional, estadual e/ou local, preferencialmente relacionados à ZCM/BA e com enfoque na
economia do mar. Como exemplo, podem ser apresentados trabalhos que quantifiquem
benefícios sociais, ambientais e/ou econômicos dos ecossistemas costeiros e marinhos,
bem como os que abordem impactos positivos e negativos nesses ecossistemas. O
objetivo é ampliar a compreensão da economia do mar no âmbito da Bahia e de sua
importância para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental do estado. Com isso,
pretende-se apontar os setores e as áreas mais promissoras da ZCM/BA para a promoção
do desenvolvimento, além de ampliar a articulação desses setores e áreas entre si e com
os demais da economia da Bahia, do Brasil e do mundo.
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