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RESUMO 
O editorial retrata os dez anos da Revista Actapesca, atualmente Actapesca News. A 

revista neste período cumpriu sua missão de divulgar trabalhos na área de Recursos 
Pesqueiros e Engenharia de Pesca, fornecendo suporte a pesquisadores e estudantes na 

publicação dos resultados de suas pesquisas. Ao longo destes dez anos foram publicados 

166 trabalhos, envolvendo 402 pesquisadores de 73 instituições, distribuídas em 19 

estados do país. A Actapesca cumpriu sua missão neste tempo e continuará nesta 

caminhada vitoriosa por muitos anos pela dedicação de seus editores e a confiança 

depositada na mesma por muitos notáveis pesquisadores.  

Palavras-chave: recursos pesqueiros, Engenharia de Pesca, publicação. 

ABSTRACT 
 

The editorial portrays the ten years of Actapesca Magazine, currently Actapesca News. 

Over these ten years, 166 studies were published, involving 402 researchers from 73 

institutions, distributed in 19 states of the country. Actapesca has fulfilled its mission in 

this time and will continue on this victorious journey for many years by the dedication of 

its editors and the trust placed in it by many notable researchers. 
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INTRODUÇÃO 

A Revista foi fundada em 2013, com a edição do 

volume 1[1] com 7 trabalhos, a partir de 2014 foram 

publicados dois volumes por anos, com exceção de 
2017 com 3 volumes e 2019, 2020 e 2021, quando foi 

publicado apenas um volume por ano, em virtude da 

baixa demanda em função dos efeitos da Covid-19.  

RESULTADOS  

Do total de 116 publicações, o estado do Pará foi 

líder com 33% das publicações, seguido do estado de 

Sergipe com 11% e do Ceará com 10% (Figura 1). 

INTRODUCTION 

Journal was founded in 2013 with the issue of 
volume 1[1] containing 7 articles. From 2014 onward 

two volumes were published per year with the 

exception of 2017 with 3 volumes and 2019, 2020 and 

2021 when only one volume was published, on 

account of low demand due to the effects of Covid-19. 
 

RESULTS 
Of the 116 publications, the state of Pará was 

the main contributor with 33% of the 
publications, followed by the state of Sergipe 

with 11% and Ceará with 10% (Figure 1). 
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Figura 1. Frequência relativa 
de publicações por estado, com 

os oito principais publicadores, 

na Actapesca. 

Figure 1. Ratio of publications 
by state, with the top eight 

states, in Actapesca. 

 

 

 

 

 

 

Quanto a publicação por Instituição, a líder foi a 

Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, 
com 14% dos trabalhos publicados, seguida da 

Universidade Federal de Sergipe - UFS com 12% e 

a Universidade Federal do Pará com 8% (Figura 2). 

As for the ratio of publication by institution, the 

main contributor was the Federal Rural University 
of Amazônia-UFRA, with 14% of the published 

works, followed by the Federal University of 

Sergipe - UFS with 12% and the Federal University 
of Pará with 8% (Figure 2). 

 

 
 

 

 
Figura 2. Frequência relativa 

de publicações por 

Instituição, com as 13 

principais publicadoras na 
Actapesca. 

 

Figure 2. Ratio of 
publications by institution, 

with the 13 main institutions, 

in Actapesca. 

 

 

 

 

 

 
Quanto aos pesquisadores se destacaram em As for the researchers with the highest number of 
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número de citações em trabalhos, R.G.C. Sousa, 

M. Hermann, M. Brabo, K.C.A. Silva, D.M. 
Zacardi, A.R.R. Araújo, R.A. Chagas, I.H.A. 

Cintra e J.M. Barbosa (Figura 3). Lembrando que 

estes dados são apenas estatísticos não 
representado a importância individual, visto que 

todos os autores são bem-vindos como nossos 

parceiros. 

citations in other works, R.G. Souza, M. Hermann, 

M. Brabo, K.C.A. Silva, D.M. Zacardi, AR.R. 
Araujo, R.A. Chagas, I.H.A. Cintra, and J.M. 

Barbosa stand out (Figure 3). Taking into account 

that these data are only statistics and thus do not 
represent the individual importance for the journal - 

all authors are valued and welcome to our 

partnership. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frequência absoluta dos principais Pesquisadores com citação em trabalhos publicados na 

Actapesca. 

Figure 3. Ratio of the most cited researchers in works published in Actapesca. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Actapesca é uma Revista open access on line 
qualificada, indexada, com avaliação cega feita por 

pares e seus trabalhos são registrados no Digital 

Object Identifier - DOI, o que garante sua 
internacionalização. Está aberta a participação de 

qualquer pesquisador e dispensa burocracia para 

publicação. A ausência de preconceitos, a 
facilidade de acesso e a agilização nas publicações 

são sua marca registrada. 

FINAL CONSIDERACIONS  

Actapesca is a qualified online open access 
journal, indexed, anonymous peer reviewed, and its 

articles are provided with a Digital Object Identifier 

- DOI, which guarantees its internationalization. 
Any researcher is welcome to participate without 

much bureaucracy involved. The absence of 

prejudice, ease of access, and speed of publication 
are its trademark. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores agradecem à Jean Louis Ruijters pela 
versão do texto para o inglês.  

ACKNOWLEDGMENTS 

The authors would like to thank Jean Louis 
Ruijters for the English language editing.  

 


