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Diretrizes para Autores 
 
Objetivo e Polícia Editorial 

 
A Revista Brasileira de Ciências Agrárias (RBCA) é editada pela Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) com o objetivo de divulgar artigos científicos, 
para o desenvolvimento científico das diferentes áreas das Ciências Agrárias. As áreas 
contempladas são: Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia Florestal, Engenharia 
de Pesca e Aqüicultura, Medicina Veterinária e Zootecnia. Os artigos submetidos à 
avaliação devem ser originais e inéditos, sendo vetada a submissão simultânea em 
outros periódicos. A reprodução de artigos é permitida sempre que seja citada 
explicitamente a fonte. 

 

Forma e preparação de manuscritos 
 
O trabalho submetido à publicação deverá ser cadastrado no portal da revista 

(http://www.agraria.pro.br). O cadastro deverá ser preenchido apenas pelo autor 
correspondente que se responsabilizará pelo artigo em nome dos demais autores. 

Só serão aceitos trabalhos depois de revistos e aprovados pela Comissão Editorial, 

e que não foram publicados ou submetidos em publicação em outro veículo. 
Excetuam-se, nesta limitação, os apresentados em congressos, em forma de resumo.  

Os trabalhos subdivididos em partes 1, 2..., devem ser enviados juntos, pois serão 
submetidos aos mesmos revisores. Solicita-se observar as seguintes instruções para o 
preparo dos artigos. 

Pesquisa envolvendo seres humanos e animais obrigatoriamente deve apresentar 
parecer de aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão. 

 

Composição seqüencial do artigo 

 
a. Título: no máximo com 15 palavras, em que apenas a primeira letra da primeira 

palavra deve ser maiúscula.  
 
b. Os artigos deverão ser compostos por, no máximo, 6 (seis) autores; 
 

c. Resumo: no máximo com 15 linhas; 
 

d. Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco, não constantes no Título; 
 

e. Título em inglês no máximo com 15 palavras, ressaltando-se que só a primeira letra 
da primeira palavra deve ser maiúscula; 

 
f. Abstract: no máximo com 15 linhas, devendo ser tradução fiel do Resumo; 

 
g. Key words: no mínimo três e no máximo cinco; 

 
h. Introdução: destacar a relevância do artigo, inclusive através de revisão de 
literatura; 

i. Material e Métodos; 
 
j. Resultados e Discussão; 
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k. Conclusões devem ser escritas de forma sucinta, isto é, sem comentários nem 
explicações adicionais, baseando-se nos objetivos da pesquisa; 

 
l. Agradecimentos (facultativo); 

 
m. Literatura Citada. 

  
Observação: Quando o artigo for escrito em inglês, o título, resumo e palavras-chave 
deverão também constar, respectivamente, em português ou espanhol, mas com a 
seqüência alterada, vindo primeiro no idioma principal. 

  

Edição do texto 
 

a. Idioma: Português, Inglês e Espanhol 
 
b. Processador: Word for Windows; 
 

c. Texto: fonte Times New Roman, tamanho 12. Não deverá existir no texto palavras 

em negrito; 
 

d. Espaçamento: duplo entre o título, resumo e abstract; simples entre item e 
subitem; e no texto, espaço 1,5; 

 
e. Parágrafo: 0,5 cm; 

 
f. Página: Papel A4, orientação retrato, margens superior e inferior de 2,5 cm, e 

esquerda e direita de 3,0 cm, no máximo de 20 páginas não numeradas; 
  

g. Todos os itens em letras maiúsculas, em negrito e centralizados, exceto Resumo, 
Abstract, Palavras-chave e Key words, que deverão ser alinhados à esquerda e apenas 
as primeiras letras maiúsculas. Os subitens deverão ser alinhados à esquerda, em 
negrito e somente a primeira letra maiúscula; 

 
h. As grandezas devem ser expressas no SI (Sistema Internacional) e a terminologia 
científica deve seguir as convenções internacionais de cada área em questão; 

 
i. Tabelas e Figuras (gráficos, mapas, imagens, fotografias, desenhos) 

  
- Títulos de tabelas e figuras deverão ser escritos em fonte Times New Roman, estilo 
normal e tamanho 9; 

 
- As tabelas e figuras devem apresentar larguras de 9 ou 18 cm, com texto em 

fonte Times New Roman, tamanho 9, e ser inseridas logo abaixo do parágrafo onde 
foram citadas pela primeira vez. Exemplo de citações no texto: Figura 1; Tabela 1. 
Tabelas e figuras que possuem praticamente o mesmo título deverão ser agrupadas 
em uma tabela ou figura criando-se, no entanto, um indicador de diferenciação. A 
letra indicadora de cada sub-figura numa figura agrupada deve ser maiúscula e com 
um ponto (exemplo: A.), e posicionada ao lado esquerdo superior da figura e fora 

dela. As figuras agrupadas devem ser citadas no texto da seguinte forma: Figura 1A; 
Figura 1B; Figura 1C. 

 
- As tabelas não devem ter tracejado vertical e o mínimo de tracejado horizontal. 
Exemplo do título, o qual deve ficar acima: Tabela 1. Estações do INMET selecionadas 
(sem ponto no final). Em tabelas que apresentam a comparação de médias, mediante 
análise estatística, deverá existir um espaço entre o valor numérico (média) e a letra. 
As unidades deverão estar entre parêntesis. 



 
- As figuras não devem ter bordadura e suas curvas (no caso de gráficos) deverão ter 
espessura de 0,5 pt, e ser diferenciadas através de marcadores de legenda diversos e 
nunca através de cores distintas. Exemplo do título, o qual deve ficar abaixo: Figura 1. 
Perda acumulada de solo em função do tempo de aplicação da chuva simulada (sem 
ponto no final). Para não se tornar redundante, as figuras não devem ter dados 
constantes em tabelas. Fotografias ou outros tipos de figuras deverão ser escaneadas 
com 300 dpi e inseridas no texto. O(s) autor(es) deverá(ão) primar pela qualidade de 
resolução das figuras, tendo em vista uma boa reprodução gráfica. As unidades nos 
eixos das figuras devem estar entre parêntesis, mas, sem separação do título por 
vírgula. 

 

Exemplos de citações no texto 
 
a. Quando a citação possuir apenas um autor: ... Freire (2007) ou ... (Freire, 

2007). 
 

b. Quando possuir dois autores: ... Freire & Nascimento (2007), ou ... (Freire & 
Nascimento, 2007). 

c. Quando possuir mais de dois autores: Freire et al. (2007), ou (Freire et al., 
2007). 

  
Literatura citada 

 
O artigo deve ter, preferencialmente, no máximo 25 citações bibliográficas, 

sendo a maioria em periódicos recentes (últimos cinco anos). 
As Referências deverão ser efetuadas no estilo ABNT (NBR 6023/2000) conforme 

normas próprias da revista.  
As referências citadas no texto deverão ser dispostas em ordem alfabética pelo 

sobrenome do primeiro autor e conter os nomes de todos os autores, separados por 
ponto e vírgula. As citações devem ser, preferencialmente, de publicações em 
periódicos, as quais deverão ser apresentadas conforme os exemplos a seguir: 

 
a. Livros 

 
Mello, A.C.L. de; Véras, A.S.C.; Lira, M. de A.; Santos, M.V.F. dos; Dubeux Júnior, 
J.C.B; Freitas, E.V. de; Cunha, M.V. da . Pastagens de capim-elefante: produção 
intensiva de leite e carne. Recife: Instituto Agronômico de Pernambuco, 2008. 49p.  

 
b. Capítulo de livros 
 

Serafim, C.F.S.; Hazin, F.H.V. O ecossistema costeiro. In: Serafim; C.F.S.; Chaves, 
P.T. de (Org.). O mar no espaço geográfico brasileiro. Brasília- DF: Ministério da 
Educação, 2006. v. 8, p. 101-116.  

 
c. Revistas 

 
Sempre que possível o autor deverá acrescentar a url para o artigo referenciado e o 

número de identificação DOI (Digital Object Identifiers). 
 
Quando o artigo tiver a url. 
 

Oliveira, A. B. de; Medeiros Filho, S. Influência de tratamentos pré-germinativos, 
temperatura e luminosidade na germinação de sementes de leucena, cv. Cunningham. 
Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v.7, n.4, p.268-274, 2007. 
<http://agraria.pro.br/sistema/index.php?journal=agraria&page=article&op=view&pat

h%5B%5D=183&path%5B%5D=104>. 29 Dez. 2012. 

http://agraria.pro.br/sistema/index.php?journal=agraria&page=article&op=view&path%5B%5D=183&path%5B%5D=104
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Quando o artigo tiver DOI. 
 

Costa, R.B. da; Almeida, E.V.; Kaiser, P.; Azevedo, L.P.A. de; Tyszka Martinez, D. 
Tsukamoto Filho, A. de A. Avaliação genética em progênies de Myracrodruon 
urundeuva Fr. All. na região do Pantanal, estado do Mato Grosso. Revista Brasileira de 
Ciências Agrárias, v.6, n.4, p.685-693, 2011. 
<http://dx.doi.org/10.5039/agraria.v6i4a1277>. 

 
d. Dissertações e teses 
 

Bandeira, D.A. Características sanitárias e de produção da caprinocultura nas 

microrregiões do Cariri do estado da Paraíba. Recife: Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, 2005. 116p. Tese Doutorado. 

 
e. WWW (World Wide Web) e FTP (File Transfer Protocol) 
 
Burka, L.P. A hipertext history of multi-user dimensions; MUD history. 

<http://www.aka.org.cn/Magazine/Aka4/interhisE4.html>. 29 Nov. 2012.  
 
Não serão aceitas citações bibliográficas do tipo apud ou citado por, ou seja, as 
citações deverão ser apenas das referências originais. 
 
Citações de artigos no prelo, comunicação pessoal, folder, apostila, monografia, 

trabalho de conclusão de curso de graduação, relatório técnico e trabalhos em 
congressos, não são aceitos na elaboração dos artigos. 

 

Outras informações sobre a normatização de artigos 
 

1) Os títulos das bibliografias listadas devem ter apenas a primeira letra da primeira 
palavra maiúscula, com exceção de nomes próprios. O título de eventos deverá ter 
apenas a primeira letra de cada palavra maiúscula; 

 
2) O nome de cada autor deve ser por extenso apenas o primeiro nome e o último 
sobrenome, sendo apenas a primeira letra maiúscula; 

 
3) Não colocar ponto no final de palavras-chave, key words e títulos de tabelas e 
figuras. Todas as letras das palavras-chave devem ser minúsculas, incluindo a 
primeira letra da primeira palavra-chave; 

 
4) No Abstract, a casa decimal dos números deve ser indicada por ponto em vez de 

vírgula; 
 

5) A Introdução deve ter, preferencialmente, no máximo 2 páginas. Não devem existir 
na Introdução equações, tabelas, figuras, e texto teórico sobre um determinado 
assunto; 

 
6) Evitar parágrafos muito longos; 

 

7) Não deverá existir itálico no texto, em equações, tabelas e figuras, exceto nos 
nomes científicos de animais e culturas agrícolas, assim como, nos títulos das tabelas 
e figuras escritos em inglês; 

 
8) Não deverá existir negrito no texto, em equações, figuras e tabelas, exceto no 
título do artigo e nos seus itens e subitens; 
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9) Em figuras agrupadas, se o título dos eixos x e y forem iguais, deixar só um título 
centralizado; 

 
10) Todas as letras de uma sigla devem ser maiúsculas; já o nome por extenso de 
uma instituição deve ter maiúscula apenas a primeira letra de cada nome; 

 
11) Nos exemplos seguintes o formato correto é o que se encontra no lado direito da 
igualdade: 10 horas = 10 h; 32 minutos = 32 min; 5 l (litros) = 5 L; 45 ml = 45 mL; 
l/s = L.s-1; 27oC = 27 oC; 0,14 m3/min/m = 0,14 m3.min-1.m-1; 100 g de peso/ave = 
100 g de peso por ave; 2 toneladas = 2 t; mm/dia = mm.d-1; 2x3 = 2 x 3 (deve ser 
separado); 45,2 - 61,5 = 45,2-61,5 (deve ser junto). A % é unidade que deve estar 

junta ao número (45%). Quando no texto existirem valores numéricos seguidos, 
colocar a unidade somente no último valor (Exs.: 20 e 40 m; 56,0, 82,5 e 90,2%). 
Quando for pertinente, deixar os valores numéricos com no máximo duas casas 
decimais; 

 
12) No texto, quando se diz que um autor citou outro, deve-se usar apud em vez de 
citado por. Exemplo: Walker (2001) apud Azevedo (2005) em vez de Walker (2001) 
citado por Azevedo (2005). Recomendamos evitar essa forma de citação. 

 
13) Na definição dos parâmetros e variáveis de uma equação, deverá existir um traço 
separando o símbolo de sua definição. A numeração de uma equação dever estar 
entre parêntesis e alinhada esquerda. Uma equação dever ser citada no texto 
conforme os seguintes exemplos: Eq. 1; Eq. 4.; 

 
14) Quando o artigo for submetido não será mais permitida mudança de nome dos 
autores, seqüência de autores e quaisquer outras alterações que não sejam solicitadas 
pelo editor. 

 

Procedimentos para encaminhamento dos artigos 
 
O autor correspondente deve se cadastrar como autor e inserir o artigo no 

endereço http://www.agraria.pro.br. 

O autor pode se comunicar com a Revista por meio do e-mail 
agrarias@prppg.ufrpe.br, editorgeral@agraria.pro.br ou secretaria@agraria.pro.br. 
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