BOLETIM TÉCNICO-CIENTÍFICO DO CEPENE
(Technical and Scientiic Bulletin of CEPENE)

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
O periódico Boletim Técnico-Cientíico do
CEPENE é o meio de comunicação técnico-cientíico do
Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do
Litoral Nordeste (CEPENE) do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
com sede em Tamandaré, estado de Pernambuco,
Brasil, tendo publicação semestral. Sua distribuição para
diversas instituições nacionais e estrangeiras é gratuita,
pelo que se pede permuta, o que faz desse intercâmbio
a principal fonte geradora do acervo da biblioteca do
CEPENE. O Boletim Técnico-Cientíico do CEPENE está
dedicado à publicação de pesquisas relacionadas com a
geração de conhecimentos voltados para a explotação
sustentável dos recursos aquáticos naturais renováveis
com ênfase na Região Nordeste do Brasil. As seguintes
principais áreas de conhecimento são objeto dos artigos
nele publicados: Ecossistemas Marinho, Dulceaquícola
e Estuarino, Oceanograias Biológica, Física e Química,
Geologia e Geoquímica Marinhas, Biologia, Bioecologia,
Dinâmica Populacional, Aquicultura, Economia Pesqueira
e Prospecção Pesqueira. Os trabalhos devem ser
originais e não podem ser submetidos simultaneamente
a outro periódico. É uma publicação que circula em
papel e também eletronicamente (http://icmbio.gov.
br/cepene/). Embora os textos sejam submetidos à
avaliação pelo corpo editorial e técnico (consultores ad
hoc), as opiniões, conceitos e conclusões são de inteira
responsabilidade dos autores.
O primeiro volume do Boletim Técnico-Cientíico
do CEPENE foi publicado em 1993. Atualmente,
encontra-se com registro no ISSN sob o número 01046411 e indexado por PERIODICA, ZOOLOGICAL
RECORD e ASFA.
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
Os trabalhos podem ser apresentados sob as
categorias Artigo Cientíico, Nota Cientíica, Artigo de
Revisão, Nota Técnica, Editorial e Textos de Opinião.
Artigo Cientíico - um texto será considerado Artigo
Cientíico quando desenvolver um assunto que
represente aumento de conhecimento na área de

estudo objeto do artigo e apresente fundamentação
metodológica pertinente com os objetivos propostos,
além de possibilitar ao leitor o entendimento de todas as
fases do trabalho, permitindo-lhe avaliar objetivamente
os dados apresentados e sua fundamentação teórica.
Um Artigo Cientíico deverá, preferencialmente,
apresentar a seguinte estrutura: Resumo (com palavraschave), Abstract escrito em inglês (com título e key
words), Introdução, Material e Métodos, Resultados
e Discussão, Conclusão e Referências Bibliográicas.
Se necessário, incluir Agradecimentos após o item
Conclusão. Nota Cientíica - trata-se de uma descrição
concisa e completa de assunto sujeito à investigação de
caráter limitado, devendo apresentar, preferencialmente,
a mesma estrutura de um artigo original. As Notas
Cientíicas deverão ser apresentadas em até oito
páginas, incluindo tabelas e iguras, e no máximo 15
referências e duas ilustrações (tabelas e iguras). O
resumo não deverá exceder 100 palavras. Artigo de
Revisão - trata-se da revisão geral de um assunto
restrito a uma área do conhecimento, desenvolvido a
partir da compilação, análise e discussão de informações
já publicadas em Artigos Cientíicos, devendo ser
enriquecido com contribuições pessoais do(s) autor(es),
de modo a aumentar o conhecimento sobre o assunto
em discussão. Nota Técnica - destina-se à comunicação
sobre métodos, técnicas, aprimoramentos em métodos e
artes de pesca e/ou sistemas de manuseio pós-captura,
desenvolvidos no laboratório dos autores do texto,
e que estejam relacionados com o desenvolvimento
sustentável da atividade pesqueira. Editorial - textos
redigidos pelo corpo editorial, ou por ele solicitados, que
tratam da posição de pesquisador categorizado sobre
assunto relevante e de importância no momento seja
metodológico ou conceitual, seja na área de política
cientíica ou ambiental, ou do ponto de vista ético.
Textos de Opinião - cartas ao editor, comentários
sobre outras publicações ou opiniões, visões gerais e
outros textos que expressem o ponto de vista de um
ou um grupo de cientistas. O texto deve ser conciso e
objetivo, tendo como elementos constitutivos introdução,
desenvolvimento e conclusão. Não deverá incluir iguras
(a menos que seja absolutamente necessário).

MANUSCRITOS
A revista receberá para publicação trabalhos
escritos em português, espanhol e inglês: resumo e
abstract serão exigidos.
Título - deve ser breve e indicativo da exata
inalidade do trabalho, todo escrito em letras maiúsculas,
em negrito e centralizado; apenas os nomes cientíicos,
que por ventura constem do título, devem ser escritos
em letras minúsculas, conforme normas próprias, em
itálico, sem negrito.
Autores - o nome e sobrenome dos autores
devem ser escritos em letras iniciais maiúsculas e
demais letras minúsculas e alinhadas à direita, um
espaço abaixo do título. O último sobrenome de cada
autor deve ser seguido de um número sobrescrito como
chamada para nota de rodapé, onde devem ser citados:
cargo(s) que ocupa(m), instituição de origem, condição
de bolsista do CNPq, CAPES ou outras organizações;
apenas o autor principal deve indicar endereço e e-mail.
Resumo - escrito em português, não deve
ultrapassar o máximo de 250 palavras, sem emprego
de parágrafos, iniciando um espaço abaixo do nome
do último autor. Não deixar espaço entre a palavra
resumo e a primeira linha. Deve ser conciso e claro,
ressaltando os resultados mais importantes do trabalho.
Acrescentar ao resumo um conjunto de no máximo seis
palavras-chave que indiquem o conteúdo do trabalho,
identiicado com o título palavras-chave, ao qual
seguem dois pontos e as palavras-chave, sem espaço
entre o resumo e as palavras-chave.
Abstract - escrito em inglês, com as mesmas
características do resumo, deve ser acrescido do título
em inglês (com as mesmas características do título em
português) abaixo da palavra abstract.
Os títulos resumo e abstract devem ser escritos
em letras maiúsculas, centralizadas e em negrito,
sem espaço entre as palavras resumo e abstract e os
respectivos textos.
Introdução - deve apresentar de forma sucinta a
situação em que se encontra o problema investigado e
expressar com clareza o objetivo do trabalho. Extensas
revisões de literatura devem ser substituídas por
referências aos trabalhos mais recentes em que tais
revisões tenham sido apresentadas. Deixar um espaço
entre o inal do abstract e o título introdução. Observar
parágrafos onde couber e não deixar espaço entre a
palavra introdução e o texto.
Material e Métodos - a forma, o tipo e a
periodicidade de coleta dos dados devem ser

apresentados de forma clara o suiciente para o
bom entendimento e avaliação da sua qualidade. A
descrição dos métodos usados deve limitar-se ao
suiciente, para possibilitar a perfeita compreensão;
métodos, processos e técnicas, quando claramente
deinidos em outros trabalhos publicados em periódicos
indexados e de circulação ampla, devem ser citados de
forma simpliicada, a menos que tenham sido bastante
modiicados.
Resultados e Discussão - os resultados
devem ser apresentados com clareza, devendo estar
irmados em tabelas e material ilustrativo adequado,
devidamente citado, e a discussão deve restringir-se à
avaliação dos resultados obtidos e de suas possíveis
causas, efeitos e consequências, relacionando as
novas contribuições aos conhecimentos anteriores
irmados com a bibliograia consultada. Evitar hipóteses
ou generalizações não baseadas nos resultados do
trabalho.
Conclusões - deve apresentar uma súmula das
principais conclusões com sugestões pertinentes para
a consecução dos objetivos do trabalho ou de caráter
geral.
Referências - devem ser apresentadas conforme
as normas da ABNT.
INTRODUÇÃO,
MATERIAL
E
MÉT
ODOS,
RESULTADOS E DISCUSSÕES, CONCLUSÕES
E REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS devem ser
escritas em letras maiúsculas, em negrito, e alinhada à
esquerda, com parágrafos.
PREPARAÇÃO DO TEXTO
Os trabalhos devem ser enviados para o
Editor-Chefe em CD ou disquete digitados para
papel tamanho A4, fonte Arial, tamanho 11 e
espaço simples, com o máximo de 25 páginas,
incluindo figuras e tabelas, no programa Microsoft
Word 2003 ou anterior, juntamente com três
cópias impressas. As seguintes margens devem
ser observadas: esquerda 2,5 cm, direita 2 cm,
superior e inferior 3 cm. A primeira citação do nome
vulgar de uma espécie deve vir acompanhada do
respectivo nome científico, escrito por extenso e
em itálico, com autor e data. O grifo itálico ao longo
de todo texto deve ser usado para indicar nomes
científicos de gênero e espécie.
Figuras
As ilustrações (gráicos, fotograias, desenhos,
mapas etc.) devem ser colocadas quando estritamente

necessárias, devem ser autoexplicativas e designadas
como iguras, com numeração sequencial em algarismo
arábico (sem negrito). Ao longo do texto, a palavra
igura deve ser escrita com a primeira letra maiúscula
e sem negritos. As legendas das ilustrações devem
icar embaixo com espaço simples entre a ilustração e
a legenda, justiicado e com letras maiúsculas apenas
onde couber. Além de incluso no texto, inserido como
igura, o material ilustrativo deve ser encaminhado
por meio eletrônico (preferencialmente como arquivo
jpg) apresentando a largura de 17 cm (largura de
duas colunas) ou 7,55 cm (largura de uma coluna)
com resolução de 300 dpi. Nas letras e números das
iguras utilizar fonte com tamanho 10. Abreviaturas,
quando necessárias, poderão ser inclusas na igura,
desde que descritas na legenda ou em rodapé, com
um espaço entre a igura e o rodapé. As iguras serão
publicadas em P&B.
Tabelas
As tabelas devem ser colocadas quando
estritamente necessário, devem ser autoexplicativas,
com numeração sequencial em algarismo arábico
(sem negrito), com as laterais abertas (sem linhas
verticais). Evitar o uso de negritos e qualquer tipo
de sombreamentos nas tabelas. Ao longo do texto,
a palavra tabela deve ser escrita com a primeira
letra maiúscula e sem negritos. As legendas das
tabelas devem icar em cima com um espaço simples
entre a legenda e a tabela, justiicada e com letras
maiúsculas apenas onde couber. Além de inclusas
no texto, inseridas como igura, as tabelas devem ser
encaminhadas por meio eletrônico (preferencialmente
como arquivo xls) apresentando largura de 17 cm
(largura de duas colunas) ou 7,55 cm (largura de uma
coluna).
Nas letras e números das iguras, utilizar fonte
com tamanho 10. Abreviaturas, quando necessárias,
poderão ser inclusas na tabela, desde que descritas
na legenda ou em rodapé, com espaço entre a tabela
e o rodapé. As tabelas serão publicadas em P&B.

APRECIAÇÃO DO TRABALHO
Depois de recebido pelo Editor-Chefe, o
trabalho será avaliado quanto às instruções aos
autores.
Trabalhos que não se enquadrem nas
normas serão imediatamente devolvidos aos autores
para reformulação. Os trabalhos acatados serão
encaminhados a dois membros do Conselho Editorial
para análise e emissão de parecer, com sugestões que
serão encaminhadas aos autores, juntamente com os
originais, para que sejam realizadas as devidas correções.
Um trabalho poderá retornar a um mesmo membro do
Conselho Editorial tantas vezes quantas desejar. No
caso de rejeição por um dos membros, o trabalho será
enviado para um terceiro membro do Conselho. A forma
de apresentação dos trabalhos será de competência dos
Editores Associados. Será dada garantia de anonimato
aos membros do Conselho Editorial.
As provas inais para impressão do trabalho
serão enviadas aos autores para revisão, restrita a erros
e composição, devendo ser devolvida ao Conselho
Editorial em no máximo 10 dias úteis contados a
partir da data de postagem. O não atendimento do
mencionado prazo fará com que a publicação do
trabalho seja postergada para o próximo número da
revista, dependendo da disponibilidade de espaço.
Quando de trabalhos com parecer para
publicação pelo Conselho excederem o número
máximo de 125 páginas, a seleção dos trabalhos a
serem publicados em um volume da revista será feita
pela ordem de data de recepção. Considera-se como
data de recepção o envio da última correção sugerida
pelos membros do Conselho Editorial.
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