INSTRUÇÕES PARA A APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS
A - INFORMAÇÃO GERAL
Extensão
O número máximo de páginas, incluindo quadros e figuras, é de 8. Em casos excecionais, pode
o editor da publicação autorizar artigos mais longos.
Margens (cm)
Superior: 3,0 Esquerdo: 3,0
Inferior: 2,5 Direito: 3,0
Tipo e tamanho de letra
O tipo de letra deve ser ‘Times New Roman’, normal, tamanho 12 para todo o texto, exceto o
título do artigo que deve ser a negrito, tamanho 14.
Espaçamentos (ver exemplo)
- Espaçamentos entre linhas: 1,0 justificado.
- Espaçamento entre pontos: sempre de 1 linha, exceto antes do Resumo que é de 2 linhas.
- Não há espaçamento entre o título dos pontos e o respetivo texto.
- Tabulação dos parágrafos: 1,25 cm.
- Tabulação da segunda linha das referências bibliográficas: 0,5 cm.
Numeração das páginas
As páginas devem estar numeradas no rodapé, ao centro, incluindo a primeira página (1, 2, ...).
Unidades
Deve ser utilizado o Sistema Internacional de unidades (SI). Outras unidades podem ser
utilizadas quando de uso consagrado, como por exemplo hectare, litro, dia e hora. A unidade
ppm para expressar a concentração, apesar de ser comum, é preferível expressar em mg kg-1
ou mg L-1.
Idioma
Eventos nacionais: português.

B - ORGANIZAÇÃO DO TEXTO
Os artigos científicos referentes a trabalho experimental devem ser organizados de acordo com
a seguinte sequência:
- Cabeçalho (ver exemplo)
- Resumo
- Palavras-chave
- Abstract
- Keywords
- Introdução
- Material e Métodos
- Resultados e Discussão
- Conclusões
- Agradecimentos (se existirem)
- Referências
- Quadros e figuras (não colocar como título)
Cada um dos pontos a negrito deve ser assinalado no texto em letra minúscula, a negrito,
colocado na margem esquerda da linha e não numerado (ver exemplo).
- Resumo - Máximo de 300 palavras. O resumo deve enunciar a relevância do tema, os objetivos
específicos, uma breve descrição dos materiais e métodos (com os detalhes que possam ser
importantes para a interpretação dos resultados), os principais resultados e as conclusões e
implicações mais relevantes.
- Palavras-chave - 5 palavras-chave (não utilizadas no título do artigo).
- Abstract - Resumo em inglês com o máximo de 300 palavras. O primeiro parágrafo deve ser a
tradução do título do trabalho, a negrito.
- Keywords - 5 palavras-chave em inglês (não utilizadas no título do artigo).
- Introdução - O tema em estudo deverá ser justificado, pelo que são necessárias
referências aos principais trabalhos já efetuados. O último parágrafo deverá referir os objetivos
do trabalho.
- Material e Métodos - Incluir a informação sobre os materiais e metodologia utilizados,
incluindo material vegetal, metodologia analítica, delineamento experimental e análise
estatística. Quando as metodologias tiverem sido previamente publicadas deve-se remeter para
a respetiva referência.
- Resultados e Discussão - Os resultados devem ser apresentados de uma forma objetiva,
recorrendo a quadros e figuras sem que haja, no entanto, duplicação de informação. Na
interpretação e discussão dos resultados deve-se fazer referência a outros trabalhos disponíveis
sobre o mesmo tema.

- Conclusões - Síntese das conclusões mais relevantes.
- Referências (ver exemplos)
- Quadros e figuras - Os quadros, seguidos das figuras, devem ser colocados no final do artigo
(ver exemplos).

