APRESENTAÇÃO E PREPARO DOS MANUSCRITOS
Os artigos submetidos à Revista Caatinga devem ser originais, ainda não relatados ou
submetidos à publicação em outro periódico ou veículo de divulgação. A Revista Caatinga
publica ARTIGO, NOTA TÉCNICA E REVISÃO DE LITERATURA.

FORMAS DE ENVIO

Os artigos são submetidos, apenas eletronicamente, na página da Revista Caatinga.
Podem ser ENVIADOS em Português, Inglês ou Espanhol. Porém, após a aprovação do
manuscrito pelo Comitê Editorial, o autor será contactado para traduzir o artigo para a língua
inglesa. Caso o trabalho seja submetido em inglês, após a aprovação desse pelo comitê
editorial, o autor será comunicado para que realize a revisão do idioma inglês. A publicação
será exclusivamente em Inglês. Fica a critério do autor a escolha da empresa ou pessoa física
que irá realizar a tradução do manuscrito. Porém, é obrigatória a realização da REVISÃO do
idioma inglês por umas das empresas indicadas pela Revista Caatinga. Abaixo seguem as
indicações:

http://www.proof-reading-service.com
http://www.academic-editing-services.com/
http://www.publicase.com.br/formulario.asp
http://www.editage.com.br/manuscriptediting/index.html
http://www.journalexperts.com
http://www.webshop.elsevier.com/languageservices
http://wsr-ops.com
http://www.journaleditorsusa.com
http://www.queensenglishediting.com/
http://www.canalpage.com
http://www.stta.com.br/servicos.php
http://americanmanuscripteditors.com/

PREPARO DO MANUSCRITO
•

Digitação: o texto deve ser composto em programa Word (DOC) ou compatível e os

gráficos em programas compatíveis com o Windows, como Excel, e formato de imagens:
Figuras (GIF) e Fotos (JPEG). Deve ter no máximo 20 páginas, tamanho A4, digitado com
espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, estilo normal, tamanho 12 e parágrafo recuado
por 1 cm. Todas as margens deverão ter 2,5 cm. Páginas e linhas devem ser numeradas; os
números de páginas devem ser colocados na margem inferior, à direita e as linhas numeradas
de forma contínua. Se forem necessárias outras orientações, entre em contato com o Comitê
Editorial. As Notas Técnicas devem apresentar até 12 páginas, incluindo tabelas e figuras.
•

Tamanho: o manuscrito não deverá ultrapassar 2,0 MB.

•

Organização: o artigo científico deverá ser organizado em título, nome do(s)

autor(es), resumo, palavras-chave, título em inglês, abstract, keywords, introdução, material e
métodos, resultados e discussão, conclusão, agradecimentos (opcional), e referências.

Título: deve ser escrito em maiúsculo, negritado, centralizado na página, no máximo com 15
palavras, não deve ter subtítulo e abreviações. O nome científico deve ser indicado no título
apenas se a espécie for desconhecida. Os títulos das demais seções da estrutura (resumo,
abstract, introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusão, agradecimentos e
referências) deverão ser escritos em letra maiúscula, negrito e justificado à esquerda.

Autores(es): nomes completos, sem abreviaturas, em letra maiúscula, um após o outro,
separados por virgula e centralizados. Essas informações deverão constar apenas na versão
final do artigo. Na primeira versão do artigo submetido, os nomes dos autores e a nota de
rodapé com os endereços deverão ser omitidos.

Para a inclusão do(s) nome(s) do(s) autor(es) e do(s) endereço(s) na versão final do artigo
deve-se, como nota de rodapé na primeira página, indicar, para cada autor, afiliação completa
(Unidade/Setor, Instituição, Cidade, Estado, País), endereço completo e e-mail de todos os
autores. O autor correspondente deverá ser indicado por um “*”.

No rodapé devem constar informações sobre a natureza do trabalho (se extraído de
tese/dissertação) e referências às instituições colaboradoras. Exemplo:
_________________________
*Autor para correspondência
1
Recebido para publicação em xx/xx/xxxx ; aceito em xx/xx/xxxx.
Especificação (natureza) do trabalho (ex.: Pesquisa apoiada pela FAPESP e pelo CNPq;
Trabalho de Mestrado,...)
2
Unidade/Setor (por extenso), Instituição (por extenso e sem siglas), Cidade, Estado(sigla),
País; E-mail (s).
OBS.: Caso dois ou mais autores tenham as mesmas especificações, não precisa repetir
as informações, basta acrescentar, apenas, o e-mail ao final.

Só serão aceitos, no máximo, 5(cinco) autores por artigo submetido: ressaltamos que, salvo
algumas condições especiais, poderá ser incluído um sexto autor (não mais que isso) mediante
apresentação de justificativas. A justificativa deverá ser anexada, no ato da submissão, em
“Documentos Suplementares”, para que o Comitê Editorial proceda com a devida análise.
Caso isso não ocorra, a submissão de artigo com número superior a 5 (cinco) autores não será
aceita.

** Não serão permitidas mudanças nos nomes de autores a posteriori.
** Todos os autores deverão, OBRIGATORIAMENTE, cadastrarem-se no sistema.

Resumo e Abstract: no mínimo 100 e no máximo 250 palavras.

Palavras-chave e Keywords: a primeira letra maiúscula. Devem ter, no mínimo, três e, no
máximo, cinco palavras, não constantes no Título/Title e separadas por ponto (consultar
modelo de artigo).

Obs.: Em se tratando de artigo escrito em idioma estrangeiro (Inglês ou Espanhol), o título,
resumo e palavras-chave deverão, também, constar em Português, mas com a sequência
alterada, vindo primeiro no idioma estrangeiro.

Introdução: no máximo, 550 palavras, contendo citações atuais que apresentem relação
com o assunto abordado na pesquisa.

Conclusão: deve ser em texto corrido, sem tópicos.

Agradecimentos: logo após as conclusões, poderão vir os agradecimentos a pessoas ou
instituições, indicando, de forma clara, as razões pelas quais os faz.

•

Tabelas: sempre com orientação em ‘’retrato’’. Serão 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. Não usar negrito ou letra maiúscula no
cabeçalho. Recomenda-se que as tabelas apresentem 8,2 cm de largura, não ultrapassando
17 cm.
•

Figuras: sempre com orientação em ‘’retrato’’. Gráficos, fotografias ou desenhos

levarão a denominação geral de Figura sucedida de numeração arábica crescente e legenda na
parte inferior. Para a preparação dos gráficos deve-se utilizar “softwares” compatíveis com
“Microsoft Windows”. A resolução deve ter qualidade máxima com pelo menos 300 dpi. As
figuras devem apresentar 8,5 cm de largura, não ultrapassando 17 cm. A fonte
empregada deve ser a Times New Roman, corpo 10 e não usar negrito na identificação dos
eixos. As linhas dos eixos devem apresentar uma espessura de 1,5 mm de cor preta. A Revista
Caatinga reserva-se ao direito de não aceitar tabelas e/ou figuras com ORIENTAÇÃO na
forma “paisagem” ou que apresentem mais de 17 cm de largura. Tabelas e Figuras devem
ser inseridas logo após a sua primeira citação.
•

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. As
equações devem apresentar o seguinte padrão de tamanho:

Inteiro = 12 pt
Subscrito/sobrescrito = 8 pt
Sub-subscrito/sobrescrito = 5 pt
Símbolo = 18 pt
Subsímbolo = 14 pt
Estas definições são encontradas no editor de equação no Word.

REFERÊNCIAS
Devem ser digitadas em espaço 1,5 cm e separadas entre si pelo mesmo espaço (1,5 cm).
Precisam ser apresentadas em ordem alfabética de autores; justificar (Ctrl + J). Este periódico
utiliza a NBR 6023 de agosto/2002 da ABNT. UM PERCENTUAL DE 60% DO TOTAL
DAS REFERÊNCIAS DEVERÁ SER ORIUNDO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS
INDEXADOS COM DATA DE PUBLICAÇÃO INFERIOR A 10 ANOS.

O título do periódico não deve ser abreviado e recomenda-se um total de 20 a 30 referências.
EVITE CITAR RESUMOS E TRABALHOS APRESENTADOS E PUBLICADOS EM
CONGRESSOS E SIMILARES.

Citações de autores no texto: devem ser observadas as normas da ABNT, NBR 10520 de
agosto/2002.

Ex: Com 1(um) autor, usar Torres (2008) ou (TORRES, 2008); com 2 (dois) autores,
usar Torres e Marcos Filho (2002) ou (TORRES; MARCOS FILHO, 2002); com 3 (três)
autores, usar França, Del Grossi e Marques (2009) ou (FRANÇA; DEL GROSSI;
MARQUES, 2009); com mais de três, usar Torres et al. (2002) ou (TORRES et al.,
2002).

REGRAS DE CITAÇÕES DE AUTORES

** Até 3 (três) autores

Mencionam-se todos os nomes, na ordem em que aparecem na publicação, separados por
ponto e vírgula.

Ex: TORRES, S. B.; PAIVA, E. P. PEDRO, A. R. Teste de deterioração controlada para
avaliação da qualidade fisiológica de sementes de jiló. Revista Caatinga, Mossoró, v. 0, n. 0,
p. 00-00, 2010.

** Acima de 3 (três) autores

Menciona-se apenas o primeiro nome, acrescentando-se a expressão et al.

Ex: BAKKE, I. A. et al. Water and sodium chloride effects on Mimosa tenuiflora(Willd.)
poiret seed germination. Revista Caatinga, Mossoró, v. 19, n. 3, p. 261-267, 2006.

** Grau de parentesco

HOLANDA NETO, J. P. Método de enxertia em cajueiro-anão-precoce sob condições de
campo em Mossoró-RN. 1995. 26 f. Monografia (Graduação em Agronomia) – Escola
Superior de Agricultura de Mossoró, Mossoró, 1995.

COSTA SOBRINHO, João da Silva. Cultura do melão. Cuiabá: Prefeitura de Cuiabá, 2005.

MODELOS DE REFERÊNCIAS

a) Artigos de Periódicos: Elementos essenciais:

AUTOR. Título do artigo. Título do periódico, Local de publicação (cidade), n.º do volume,
n.º do fascículo, páginas inicial-final, ano.

Ex: BAKKE, I. A. et al. Water and sodium chloride effects on Mimosa tenuiflora(Willd.)
poiret seed germination. Revista Caatinga, Mossoró, v. 19, n. 3, p. 261-267, 2006.

b) Livros ou Folhetos, no todo: Devem ser referenciados da seguinte forma:

AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, data. Número de
páginas ou volumes.(nome e número da série)

Ex: RESENDE, M. et al. Pedologia: base para distinção de ambientes. 2. ed. Viçosa, MG:
NEPUT, 1997. 367 p.

OLIVEIRA, A. I.; LEONARDOS, O. H. Geologia do Brasil. 3. ed. Mossoró: ESAM, 1978.
813 p. (Coleção mossoroense, 72).

c) Livros ou Folhetos, em parte (Capítulo de Livro):

AUTOR DO CAPÍTULO. Título do capítulo. In: AUTOR DO LIVRO. Título: subtítulo do
livro. Número de edição. Local de publicação (cidade): Editora, data. Indicação de volume,
capítulo ou páginas inicial-final da parte.

Ex:BALMER, E.; PEREIRA, O. A. P. Doenças do milho. In: PATERNIANI, E.; VIEGAS, G.
P. (Ed.). Melhoramento e produção do milho. Campinas: Fundação Cargill, 1987. v. 2, cap.
14, p. 595-634.

d) Dissertações e Teses: (somente serão permitidas citações recentes, PUBLICADAS NOS
ÚLTIMOS TRÊS ANOS QUE ANTECEDEM A REDAÇÃO DO ARTIGO).Referenciam-se
da seguinte maneira:

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou volumes. Categoria
(grau e área de concentração) - Instituição, local.

Ex: OLIVEIRA, F. N. Avaliação do potencial fisiológico de sementes de girassol
(Helianthusannuus L.).2011. 81 f. Dissertação (Mestrado em Fitotecnia: Área de
Concentração em Tecnologia de Sementes) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido,
Mossoró, 2011.

e) Artigos de Anais ou Resumos: (DEVEM SER EVITADOS)

NOME DO CONGRESSO, n.º., ano, local de realização (cidade). Título... subtítulo. Local de
publicação (cidade): Editora, data de publicação. Número de páginas ou volumes.

Ex: BALLONI, A. E.; KAGEYAMA, P. Y.; CORRADINI, I. Efeito do tamanho da semente
de Eucalyptusgrandis sobre o vigor das mudas no viveiro e no campo. In: CONGRESSO
FLORESTAL BRASILEIRO, 3., 1978, Manaus. Anais... Manaus: UFAM, 1978. p. 41-43.

f) Literatura não publicada, mimeografada, datilografada etc.:

Ex:GURGEL, J. J. S. Relatório anual de pesca e piscicultura do DNOCS. Fortaleza:
DNOCS, 1989. 27 p. Datilografado.

g) Literatura cuja autoria é uma ou mais pessoas jurídicas:

Ex: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 6023: informação e
documentação – referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 24 p.

h) Literatura sem autoria expressa:

Ex: NOVAS Técnicas – Revestimento de sementes facilita o plantio. Globo Rural, São
Paulo, v. 9, n. 107, p. 7-9, jun. 1994.

i) Documento cartográfico:

Ex: INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo, SP). Regiões de governo
do Estado de São Paulo. São Paulo, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000.

J) Em meio eletrônico (CD e Internet):Os documentos /informações de acesso exclusivo
por computador (online) compõem-se dos seguintes elementos essenciais para sua
referência:

AUTOR. Denominação ou título e subtítulo (se houver) do serviço ou produto, indicação de
responsabilidade, endereço eletrônico entre os sinais <> precedido da expressão – Disponível
em: – e a data de acesso precedida da expressão – Acesso em:.

Ex: BRASIL. Ministério da Agricultura e do abastecimento. SNPC – Lista de Cultivares
protegidas. Disponível em:<http://agricultura.gov.br/scpn/list/200.htm>. Acesso em: 08 set.
2008.

GUNCHO, M. R. A educação à distância e a biblioteca universitária. In: SEMINÁRIO DE
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS, 10., 1998, Fortaleza. Anais… Fortaleza: Tec Treina,
1998. 1 CD-ROM.

UNIDADES E SÍMBOLOS DO SISTEMA INTERNACIONAL ADOTADOS PELA
REVISTA CAATINGA

Grandezas básicas

Unidades

Símbolos

Exemplos

Comprimento

metro

m

Massa quilograma

quilograma

kg

Tempo

segundo

s

Corrente elétrica

amper

A

Temperatura termodinâmica

Kelvin

K

Quantidade de substância

mol

mol

Velocidade

---

m s-1

343 m s-1

Aceleração

---

m s-2

9,8 m s-2

Volume

Metro

Unidades derivadas

cúbico, M3, L*

1 m3,1 000 L*

litro
Freqüência

Hertz

Hz

10 Hz

Massa específica

---

Kg m-3

1.000 kg m-3

Força

newton

N

15 N

Pressão

pascal

pa

1,013.105Pa

Energia

joule

J

4J

Potência

watt

W

500 W

Calor específico

---

J (kg 0C)-1

4186 J (kg 0C)-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

29Ω

Intensidade de energia

Watts/metros

W m-2

1.372 W m-2

Mol m-3

500 mol m-3

S

300 S

quadrado
Concentração

Mol/metro
cúbico

Condutância elétrica
Condutividade elétrica

siemens
desiemens/metr

dS m

-1

5 dS m-1

o
Temperatura

Grau Celsius

0

Ângulo

Grau

0

300

Percentagem

---

%

45%

C

25 0C

Números mencionados em sequência devem ser separados por ponto e vírgula (;). Ex: 2,5;
4,8; 5,3

