INSTRUÇÕES AOS AUTORES
ATENÇÃO: As normas da Revista Ciência Agronômica podem sofrer alterações, portanto
não deixe de consultá-las antes de fazer a submissão de um artigo. Elas são válidas para todos
os trabalhos submetidos neste periódico. Um modelo de formatação do artigo pode ser visto
em “MODELO ARTIGO” no endereço http://www.ccarevista.ufc.br.
1. POLÍTICA EDITORIAL
A Revista Ciência Agronômica destina-se à publicação de artigos científicos e artigos
técnicos que sejam originais e que não foram publicados ou submetidos a outro
periódico, inerentes às áreas de Ciências Agrárias e Recursos Naturais. Os artigos
poderão ser submetidos nos idiomas português, inglês ou espanhol. Se aprovado o artigo
deverá ser traduzido e publicado em inglês. A RCA exige que a tradução seja feita por
alguma empresa especializada. A contratação da empresa e tradução para o inglês é custeada
pelos autores e quando devolverem a versão traduzida na fase de edição devem encaminhar
também uma declaração da empresa responsável pelo serviço realizado. Abaixo indicamos as
empresas:
- Academic-Editing-Services.com (http://www.academic-editing-services.com/)
- American Journal Express (http://www.journalexperts.com/)
- American Manuscript Editors (http://americanmanuscripteditors.com/)
- Bioedit Scientific Editing (http://www.bioedit.co.uk/)
- BioMed Proofreading (http://www.biomedproofreading.com)
- Edanz (http://www.edanzediting.com)
- Editage (http://www.editage.com.br/)
- Elsevier (http://webshop.elsevier.com/languageservices/)
- Enago (http://www.enago.com.br/forjournal/)
- JournalPrep (http://www.journalprep.com)
- Proof-Reading-Service.com (http://www.proof-reading-service.com/pt/)
- Publicase (http://www.publicase.com.br/formulario.asp)
- Queen's English (http://www.queensenglishediting.com/)
- Stephen Hocker (email@stephenhocke.com.br)
- STTA - Serviços Técnicos de Tradução e Análises (http://stta.com.br/servicos.php)
Os trabalhos submetidos à RCA serão avaliados preliminarmente pelo Comitê
Editorial e só então serão enviados para pelo menos dois (2) revisores da área e publicados,
somente, se aprovados por eles e pelo Comitê Editorial. A publicação dos artigos serão
baseadas na originalidade, qualidade e mérito científico, cabendo ao Comitê Editorial a
decisão final do aceite. O sigilo de identidade dos autores e revisores será mantido durante
todo o processo. A administração da revista tomará o cuidado para que os revisores de cada
artigo sejam, obrigatoriamente, de instituições distintas daquela de origem dos autores. O
artigo que apresentar mais de seis autores não terá a sua submissão aceita pela Revista
Ciência Agronômica, salvo algumas condições especiais (ver Autores). Não serão
permitidas mudanças nos nomes de autores a posteriori.
2. CUSTO DE PUBLICAÇÃO
O custo é de R$ 60,00 (sessenta reais) por página editorada no formato final. No ato
da submissão é requerido um depósito de R$ 100,00 (cem reais) não reembolsáveis. Se o
trabalho for rejeitado na avaliação prévia do Comitê Editorial, a taxa paga não poderá ser
reutilizada para outras submissões dos autores. O comprovante de depósito ou transferência

deve ser enviado ao e-mail da RCA (ccarev@ufc.br). Os depósitos ou transferências deverão
ser efetuados em nome de:
CETREDE CIENCIA AGRONOMIC
Banco do Brasil: Agência bancária: 1702-7 - Conta corrente: 46.375-2
CNPJ: 07.875.818/0001-05
As opiniões emitidas nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade de seus autores. A
Revista Ciência Agronômica reserva-se o direito de adaptar os originais visando manter a
uniformidade da publicação. A RCA não mais fornece separatas ou exemplares aos autores.
Na submissão online é requerida:
1. A concordância com a declaração de responsabilidade de direitos autorais;
2. Que o autor que fizer a submissão do trabalho cadastre todos os autores no sistema;
3. Identificação do autor de correspondência com endereço completo.
3. FORMATAÇÃO DO ARTIGO
* DIGITAÇÃO: no máximo 30 páginas digitadas em espaço duplo (exceto Tabelas), fonte
Times New Roman, normal, tamanho 12, recuo do parágrafo por 1 cm. Todas as margens
deverão ter 2,5 cm. As linhas devem ser numeradas de forma contínua.
* ESTRUTURA: o trabalho deverá obedecer à seguinte ordem: título, título em inglês,
resumo, palavras-chave, abstract, key words, introdução, material e métodos, resultados e
discussão, conclusões, agradecimentos (opcional) e referências.
* TÍTULO: deve ser escrito com apenas a inicial maiúscula, em negrito e centralizado na
página com no máximo 15 palavras. Como chamada de rodapé numérica, extraída do título,
devem constar informações sobre a natureza do trabalho (se extraído de tese/dissertação, se
pesquisa financiada, somente quando aprovado para publicação) e referências às instituições
colaboradoras. Os subtítulos: Introdução, Material e métodos, Resultados e discussão,
Conclusões, Agradecimentos e Referências devem ser escritos em caixa alta, em negrito e
centralizados.
* AUTORES: na primeira versão do artigo submetido, os nomes dos autores e a nota de
rodapé deverão ser omitidos. Somente na versão final do artigo deverá conter o nome de
todos os autores com identificação em nota de rodapé. Os nomes completos (sem
abreviaturas) deverão vir abaixo do título, somente com a primeira letra maiúscula, um após
outro, separados por vírgula e centralizados na linha. Como nota de rodapé na primeira
página, deve-se indicar, de cada autor, afiliação completa (departamento, centro, instituição,
cidade, estado e país), endereço eletrônico e endereço completo do autor correspondente. O
autor de correspondência deve ser identificado por um "*". Só serão aceitos artigos com
mais de oito autores, quando, comprovadamente, a pesquisa tenha sido desenvolvida em
regiões distintas (diferentes).
* RESUMO e ABSTRACT: devem começar com estas palavras, na margem esquerda, em
caixa alta e em negrito, contendo no máximo 250 palavras.
* PALAVRAS-CHAVE e KEY WORDS: devem conter entre três e cinco termos para
indexação. Os termos usados não devem constar no título. Cada palavra-chave e key word
deve iniciar com letra maiúscula e ser seguida de ponto.

* INTRODUÇÃO: deve ser compacta e objetiva contendo citações atuais que apresentem
relação com o assunto abordado na pesquisa. As citações presentes na introdução devem ser
empregadas para fundamentar a discussão dos resultados, criando, assim, uma
contextualização entre o estudo da arte e a discussão dos resultados. Não deve conter mais de
550 palavras.
* CITAÇÃO DE AUTORES NO TEXTO: a NBR 10520/2002 estabelece as condições
exigidas para a apresentação de citações em documentos técnico-científicos e acadêmicos.
Nas citações, quando o sobrenome do autor, a instituição responsável ou título estiver
incluído na sentença, este se apresenta em letras maiúsculas/minúsculas, e quando estiverem
entre parênteses, em letras maiúsculas.
Ex: Santos (2002) ou (SANTOS, 2002); com dois autores ou três autores, usar Pereira e
Freitas (2002) ou (PEREIRA; FREITAS, 2002) e Cruz, Perota e Mendes (2000) ou (CRUZ;
PEROTA; MENDES, 2000); com mais de três autores, usar Xavier et al. (1997) ou (XAVIER
et al., 1997).
* VÁRIOS AUTORES CITADOS SIMULTANEAMENTE: havendo citações indiretas de
diversos documentos de vários autores mencionados simultaneamente e que expressam a
mesma idéia, separam-se os autores por ponto e vírgula, em ordem alfabética, independente
do ano de publicação.
Ex: (FONSECA, 2007; PAIVA, 2005; SILVA, 2006).
* SIGLAS: quando aparecem pela primeira vez no texto, deve-se colocar o nome por
extenso, seguido da sigla entre parênteses.
Ex: De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) [...].
* TABELAS: devem ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na parte
superior. Não usar linhas verticais. As linhas horizontais devem ser usadas para separar o
título do cabeçalho e este do conteúdo, além de uma no final da tabela. Cada dado deve
ocupar uma célula distinta. Usar espaço simples. Não usar negrito ou letra maiúscula no
cabeçalho.
* FIGURAS: gráficos, fotografias ou desenhos levarão a denominação geral de Figura
sucedida de numeração arábica crescente e legenda na parte superior. Para a preparação dos
gráficos deve-se utilizar “softwares” compatíveis com “Microsoft Windows”. As figuras
devem apresentar 8,2 cm de largura, não sendo superior a 17 cm. A fonte Times New Roman,
corpo 10 e não usar negrito na identificação dos eixos. A Revista Ciência Agronômica
reserva-se ao direito de não aceitar tabelas e/ou figuras com o papel na forma “paisagem” ou
que apresentem mais de 17 cm de largura. Tabelas e Figuras devem ser inseridas logo após
a sua primeira citação. Obs.: As figuras devem ser também enviadas em arquivos separados
e com RESOLUÇÃO de no mínimo 500 dpi através do campo “Transferir Documentos
Suplementares”.
* EQUAÇÕES: devem ser digitadas usando o editor de equações do Word, com a fonte
Times New Roman. As equações devem receber uma numeração arábica crescente. O padrão
de tamanho deverá ser:
Inteiro = 12 pt
Subscrito/sobrescrito = 8 pt
Sub-subscrito/sobrescrito = 5 pt
Símbolo = 18 pt

Subsímbolo = 14 pt
* ESTATÍSTICA:
1. Caso tenha realizado análise de variância, apresentar o "F" e a sua significância;
2. Dados quantitativos devem ser tratados pela técnica de análise de regressão;
3. Apresentar a significância dos parâmetros da equação de regressão;
4. Dependendo do estudo (ex: função de produção), analisar os sinais associados aos
parâmetros.
5. É requerido, no mínimo, quatro pontos para se efetuar o ajuste das equações de regressão.
6. Os coeficientes do modelo de regressão devem apresentar o seguinte formato:
y = a +bx +cx2+...;
7. O Grau de Liberdade do resíduo deve ser superior a 12.
* CONCLUSÕES: quando escritas em mais de um parágrafo devem ser numeradas.
* AGRADECIMENTOS: logo após as conclusões poderão vir os agradecimentos
direcionados a pessoas ou instituições, em estilo sóbrio e claro, indicando as razões pelas
quais os faz.
* REFERÊNCIAS: são elaboradas conforme a ABNT NBR 6023/2002. Inicia-se com a
palavra REFERÊNCIAS (escrita em caixa alta, em negrito e centralizada). Devem ser
digitadas em fonte tamanho 12, espaço duplo e justificadas. UM PERCENTUAL DE 60%
DO TOTAL DAS REFERÊNCIAS DEVERÁ SER ORIUNDO DE PERIÓDICOS
CIENTÍFICOS INDEXADOS COM DATA DE PUBLICAÇÃO INFERIOR A 10
ANOS. Não são contabilizadas neste percentual de 60% referências de livros. Não serão
aceitas nas referências citações de Resumos, Anais, Comunicados Técnicos,
Monografias, Dissertações e Teses. Com relação aos periódicos, é dispensada a informação
do local de publicação, porém os títulos não devem ser abreviados. Recomenda-se um total de
20 a 30 referências.
Alguns exemplos:
- Livro
NEWMANN, A. L.; SNAPP, R. R. Beef catlle. 7. ed. New York: John Willey, 1977. 883 p.
- Capítulo de livro
MALAVOLTA, E.; DANTAS, J. P. Nutrição e adubação do milho. In: PATERNIANI, E.;
VIEGAS, G. P. Melhoramento e produção do milho. 2. ed. Campinas: Fundação Cargil,
1987. cap. 13, p. 539-593.
- Artigo de revista
XAVIER, D. F.; CARVALHO, M. M.; BOTREL, M. A. Resposta de Cratylia argentea à
aplicação em um solo ácido. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 27, n. 1, p. 14-18, 1997.
ANDRADE, E. M. et al. Mapa de vulnerabilidade da bacia do Acaraú, Ceará, à qualidade das
águas de irrigação, pelo emprego do GIS. Revista Ciência Agronômica, v. 37, n. 3, p. 280287, 2006.

* UNIDADES e SÍMBOLOS: As unidades e símbolos do Sistema Internacional adotados
pela Revista Ciência Agronômica.
Grandezas básicas
Unidades
Símbolos
Exemplos
Comprimento
metro
m
Massa
quilograma
kg
Tempo
segundo
s
Corrente elétrica
amper
A
Temperatura termodinâmica
Kelvin
K
Quantidade de substância
mol
mol
Unidades derivadas
Velocidade
--m s-1
343 m s-1
Aceleração
--m s-2
9,8 m s-2
Volume
metro cúbico, litro
m3, L*
1 m3, 1 000 L*
Freqüência
Hertz
Hz
10 Hz
-3
Massa específica
--kg m
1.000 kg m-3
Força
newton
N
15 N
Pressão
pascal
Pa
1,013.105 Pa
Energia
joule
J
4J
Potência
watt
W
500 W
-1
Calor especifico
--J (kg ºC)
4186 J (kg ºC)-1
Calor latente
--J kg-1
2,26. 106 J kg-1
Carga elétrica
coulomb
C
1C
Potencial elétrico
volt
V
25 V
Resistência elétrica
ohm
Ω
29 Ω
-2
Intensidade de energia
Watts/metros quadrado
Wm
1.372 W m-2
Concentração
mol/metro cúbico
mol m-3
500 mol m-3
Condutância elétrica
siemens
S
300 S
-1
Condutividade elétrica
desiemens/metro
dS m
5 dS m-1
Temperatura
grau Celsius
ºC
25 ºC
Ângulo
grau
º
30º
Percentagem
--%
45%
Números mencionados em seqüência devem ser separados por ponto e vírgula (;). Ex:
2,5; 4,8; 25,3.
4. LISTA DE VERIFICAÇÃO - REVISTA CIÊNCIA AGRONÔMICA
Visando a maior agilidade no processo de submissão de seu artigo, o Comitê Editorial da
Revista Ciência Agronômica, elaborou uma lista de verificação para que o autor possa
conferir toda a formatação do manuscrito de sua autoria, ANTES de submetê-lo para
publicação. A lista foi elaborada de acordo com as normas da Revista Ciência Agronômica.
Respostas NEGATIVAS significam que seu artigo ainda deve ser adaptado às normas da
revista e a submissão de tais artigos implicará na sua devolução e retardo na tramitação.
Respostas POSITIVAS significam que seu artigo está em concordância com as normas,
implicando em maior rapidez na tramitação.

A. Referente ao trabalho
1. O trabalho é original?
2. O trabalho representa uma contribuição científica para a área de Ciências Agrárias?
3. O trabalho está sendo enviado com exclusividade para a Revista Ciência Agronômica?
B. Referente à formatação
4. O trabalho pronto para ser submetido online está omitindo os nomes dos autores na versão
Word?
5. O trabalho contém no máximo 30 páginas, está no formato A4, digitado em espaço duplo,
incluindo as referências; fonte Times New Roman tamanho 12, incluindo títulos e
subtítulos?
6. As margens foram colocadas a 2,5 cm, a numeração de páginas foi colocada na margem
superior, à direita e as linhas foram numeradas de forma contínua?
7. O recuo do parágrafo de 1 cm foi definido na formatação do parágrafo? Lembre-se que a
revista não aceita recuo de parágrafo usando a tecla “TAB” ou a “barra de espaço”.
8. A estrutura do trabalho está de acordo com as normas, ou seja, segue a seguinte ordem:
título, título em inglês, resumo, palavras-chave, abstract, key words, introdução, material e
métodos, resultados e discussão, conclusões, agradecimentos (opcional) e referências?
9. O título contém no máximo 15 palavras?
10. O resumo e o abstract apresentam no máximo 250 palavras?
11. As palavras-chave (key words) contêm entre três e cinco termos, iniciam com letra
maiúscula e são seguidas de ponto?
12. A introdução contém citações atuais que apresentam relação com o assunto abordado na
pesquisa e apresenta no máximo 550 palavras?
13. As citações apresentadas na introdução foram empregadas para fundamentar a discussão
dos resultados?
14. As citações estão de acordo com as normas da revista?
15. As tabelas e figuras estão formatadas de acordo com as normas da revista e estão inseridas
logo em seguida à sua primeira citação? Lembre-se, não é permitido usar “enter” nas
células que compõem a(s) tabela(s).
16. As tabelas estão no formato retrato?
17. As figuras apresentam boa qualidade visual?
18. As unidades e símbolos utilizados no seu trabalho se encontram dentro das normas do
Sistema Internacional adotado pela Revista Ciência Agronômica?
19. Os números estão separados por ponto e vírgula? As unidades estão separadas do número
por um espaço? Lembre-se, não existe espaço entre o número e o símbolo de %.
20. O seu trabalho apresenta entre 20 e 30 referências sendo 60% destas publicadas com
menos de 10 anos em periódicos indexados?
21. Todas as referências estão citadas ao longo do texto?
22. Todas as referências citadas ao longo do texto estão corretamente descritas, conforme as
normas da revista, e aparecem listadas?
C. Observações:
1. Lembre-se que SE as normas da revista não forem seguidas rigorosamente, seu trabalho
não irá tramitar. Portanto, é melhor retardar o envio por mais alguns dias e conferir todas
as normas. A consulta de um trabalho já publicado na sua área pode lhe ajudar a sanar
algumas dúvidas e pode servir como um modelo (acesse aos periódicos no site
http://www.ccarevista.ufc.br/busca).
2. Caso suas respostas sejam todas AFIRMATIVAS seu trabalho será enviado com maior
segurança. Caso tenha ainda respostas NEGATIVAS, seu trabalho irá retornar retardando
o processo de tramitação.

Lembre-se: A partir da segunda devolução, por irregularidade normativa, principalmente
em se tratando das referências, o mesmo terá a submissão cancelada e não haverá
devolução da taxa de submissão. Portanto é muito importante que os autores verifiquem
cuidadosamente as normas requeridas pela Revista Ciência Agronômica.
3. Procure SEMPRE acompanhar a situação de seu trabalho pela página da revista
(http://ccarevista.ufc.br) no sistema online de gerenciamento de artigos.
4. Esta lista de verificação não substitui a revisão técnica da revista, a qual todos os artigos
enviados serão submetidos.

