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APRESENTACJ,O 

A ciência é essencial para a busca do desenvolvimento 

sustentado, e deve ser sensível às novas necessidades • 
. • 

Na área da pesca, com a melhoria do conhecimento cie~ 

tífico a. respeito das conexões efttre as atividades humanas e o 

meio ambiente, o melhor uso·desse conhecimento deve· ser incorpo

rado ã formulação de políticas de desenvolvimento e manejo do 

meio ambiente. 

No momento em que as atenções das comunidades cientí

fica, econômica e política, de âmbito nacional e internacional , 

se voltam para a gravidade do problema mundial A FOME - o apr~ 

veitamento dos recursos pesqueiros assentado em práticas de uma 

pesca responsável const~tui o mecanismo central do 

pesqueiro. 

'ordenamento 

A formulação conceitual desse modelo de gestão ambie~ 

tal, no componente-recursos pesqueiros, levou em conta a necess! 

dade da publicação do Boletim Técnico Cientifico do CEPENE, que 

deverá dar suporte à divulgação de resultados das pesquisas vol

tadas para desenvolver a base científica e tecnológica necessá -

ria à efetiva inserção da pesca no processo de desenvolvimento ~ 

gional. 

~oportuno destacar o seu papel de-refereQcial para 

garantir o intercâmbio institucional e contribuir para o- avanço 

teórico e metodol_ógico dos programas de pesquisa. 

Geovãnio Milton de Oliveira 

Centro de Pesquisa e Extensão Pesqueira 
do Nordeste 

Chefe 
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7 - O grupo de maior frequência nos desembarques foi 

de fêmeas em maturação. 

8 ~ A porcentagem de fêmeas maturas foi igual ou su

perior à média de fevereiro a maio e em outubro (épocas conside 

radas como sendo de reprodução mais intensa). 

9 - A porcentagem de fêmeas desovadas foi maior que 

a média em maio-julho e novembro-dezembro, confirmando os peri2 

dos assinalados acima como sendo de reprodução mais intensa. 

lO - O tamanho médio da primeira maturação foi de apr2 

gimadamente 23,7 mm de comprimento da carapaça, correspondendo 

a c.erca de 103,7 mm de comprimento total. 
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RECOMENDAÇ0ES AOS AUTORES 

O Boletim Técnico Cientifico do CEPENE, é um documento que 

objetiva publicar anualmente trabalhos técn"i'cos cientificas, arti-

gos, informes e relatos que versem sobre temas referentes ~o se -

ter pesqueiro enfatizando: a pesca, a biologia pesqueira, a ocea-

nografia, a aquicultura, a ecologia e o meio ambiente. 

Os autores deverão enviar seus trabalhos mecanografados em 

papel tamanho A-4,·e em espace duplo, o título principal e o ls) 

nome (s) do (s) autor (es) em letras maiúsculas e· a· i'ns't"ftuiCão em 

letras minúsculas. Sugere-se que os artigos constem sequencialme~ 

te de : RESUMO; ABSTRACT; INTROObÇAO; MATERIAL E MtTODOS; RESULT! 

DOS; DISCUSSAO; AGRADECIMENTOS (se necessário) e REFERENCIAS BI -

BLIOGRAFICAS. Todos, entretanto~ em letras. maiúsculas, em negrito 

e margeadas ã esquerda. Os documentos deverão contar com, no m~! 

mo trinta folnas e podem ser redigidos em quaisquer idioma sendo 

o resumo em português e inglês. Entretanto, devem seguir- as nor

mas da ABNT (figuras, tabelas e referências bibliográficas, incl~ 

sive).A identificação dos autores e/ou, as mensões de auxílio de-

verão constar no rodapé da primeira página. 

Os traJ?alhos deverãO ser encãml:nhados· até o mês de junho para o 

seguinte endereço: 
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