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Cada periódico científico tem suas próprias normas para preparação do trabalho 
a ser publicado (chamado de manuscrito - antes da publicação), por isso, é 
necessário que sejam lidas e entendidas antes de se escrever um artigo. Leia 
sempre as normas do periódico em que você pretende publicar sua 
pesquisa antes de escrever e montar o seu artigo. São normas básicas, 
que objetivam certo grau de padronização, sobretudo no que se refere ao 
formato.  

Após alguns anos como revisor “ad hoc” de artigos para periódicos brasileiros 
como: Revista Ciência e Tecnologia de Alimentos da SBCTA (Sociedade 
Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos), Boletim da SBCTA, Brazilian 
Journal of Food Technology do ITAL (Instituto de Tecnologia de Alimentos de 
Campinas), Archives of Biology and Technology do TECPAR no Paraná, Pesquisa 
Agropecuária Brasileira da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária), Revista de Ciências Agrárias da FAP_PA (Faculdade de Ciências 
Agrárias do Pará), Revista OIKOS da Sociedade Brasileira de Economistas 
Domésticos, Revista Ciência e Agrotecnologia da UFLA (Universidade Federal de 
Lavras), dentre outras, apresento algumas sugestões para os futuros autores.  

O principal objetivo de um periódico científico é transmitir informação do autor 
(escritor) para o leitor. Antes de serem publicados em periódicos científicos os 
artigos são geralmente avaliados por pelo menos dois revisores (chamada 
avaliação pelos pares). Esta avaliação é sempre confidencial, ou seja, o autor 
não sabe quem é o revisor, que, por sua vez, também não sabe quem é o 
autor.  

O fundamental em um artigo que relata os resultados de uma pesquisa são os 
próprios resultados. Por que então deverá o autor estar preocupado com a 
linguagem e com a forma? Se não mais, podem-se listar pelo menos duas 
razões: a) artigos bem escritos são mais facilmente entendidos pelos revisores, 
o que na prática, significa que será recomendado e aceito para publicação com 
menor número de correções e, conseqüentemente, publicado mais 
rapidamente; b) um artigo bem escrito tem maior chance de ser lido 
completamente pelos leitores do periódico. Quando o leitor depara com artigos 
mal escritos ele normalmente lê apenas a primeira ou segunda frase de um ou 
dois parágrafos e passa à leitura de outros artigos.  

Quem se dispõe a escrever um artigo científico há que ter em mente que os 
revisores técnicos e potenciais leitores de sua publicação são pessoas na 
maioria das vezes muito ocupadas. Eles poderão até ter interesse em ler o seu 
artigo, mas também têm suas próprias pesquisas para conduzir, seus 
estudantes para orientar e seus próprios artigos para escrever. Além disso, é 
evidente que eles têm outras obrigações em suas vidas profissionais e 
particulares. Diante de um artigo mal escrito, de leitura pesada e difícil, o 
revisor e o leitor normalmente farão um esforço e tentarão lê-lo. Mas se ele ou 
ela não conseguir decifrar o que contém o artigo nas primeiras tentativas, 
fatalmente o colocará de lado para uma outra tentativa mais tarde, quando 
tiver mais tempo. Após algumas tentativas de leitura ele ou ela poderá verificar 
que o esforço não vale a pena. Se for um revisor, ele dará um parecer 
desfavorável e, provavelmente, o artigo será rejeitado pelo periódico. Se for um 
leitor, o artigo não será lido e ninguém gostaria de escrever um artigo para não 



ser lido.  

O autor e seus colaboradores mais próximos provavelmente serão os únicos a 
ler um artigo pobremente escrito, de leitura difícil. Se o artigo tem uma leitura 
um pouco melhor, numa linguagem direta e clara, alguns poucos outros 
pesquisadores da área e talvez alguns da área específica o lerão. Um artigo 
excelente, em resultado, linguagem e apresentação será lido amplamente, será 
sempre recomendado pelos leitores, amplamente citado e, portanto, trará 
grandes recompensas ao seu autor. Isto é, o tempo dedicado na preparação e 
produção de artigos excelentes será recompensado em virtude da grande 
aceitação dos periódicos e maior reconhecimento pelos pares.  

Considera-se que o segredo para produzir artigos de destaque é sempre manter 
o leitor em mente. Os autores que têm sempre o leitor em mente organizam e 
apresentam as informações de forma mais clara do que aqueles que parecem 
escrever para si próprios. Aquele que escreve com a atitude “Porque devo me 
preocupar com a forma em que isto é apresentado? Afinal todo mundo sabe o 
que quero dizer!”. Está errado. Os leitores não sabem o que você quer dizer, a 
não ser que você escreva claramente. Os leitores cuja primeira língua não é 
aquela em que você está escrevendo o seu artigo não sabem o que você quer 
dizer; os estudantes e jovens pesquisadores da sua área podem não saber; 
outros pesquisadores em áreas semelhantes do conhecimento, mas não da 
subárea específica, não sabem o que você quer dizer; aqueles que não 
convivem com você no dia-a-dia não entendem o que você quer dizer. Você 
precisa ser claro na forma de descrever suas idéias e ter todos esses leitores 
em mente. Um bom autor não despreza leitores.  

O TÍTULO  

Um bom título expressa claramente o conteúdo e atrai os leitores a lerem o seu 
trabalho. O título deve expressar o que o trabalho tem de original ou de 
fundamental. Um título inadequado poderá esconder o conteúdo do artigo até 
mesmo de leitor interessado. A recomendação geral é um título curto (seis, a 
12 ou até 20 palavras no máximo); nunca abreviar palavras e não usar termos 
estrangeiros (a não ser que não exista no idioma do artigo ou são em latim, 
identificando espécies biológicas). Comece o título com palavras chave, que 
têm significado; evite sempre frases supérfluas como: “Efeito de... Influência 
de... Estudo de...” Evite pontuações no título. Nunca utilize palavras ou frases 
ambíguas no título.  

O RESUMO  

O resumo tem que apresentar conteúdo próprio e conter o artigo como um 
todo. Ele será lido por 100 a 500 pessoas a mais, em média, do que o artigo 
completo. Portanto, deverá conter as informações do artigo e não apenas 
prometê-las. Sempre evitar, no resumo, frases como: “... são descritos”; “... 
serão apresentados”. Em lugar disso apresente os resultados, descreva-os. 
Sempre comece o resumo com uma descrição do porquê do trabalho, utilizando 
afirmativas claras; nunca entre diretamente com materiais e métodos. Quando 
uma pessoa lê um resumo que começa “O efeito da substância A sobre o 
alimento B foi estudado...” ela tem o direito de perguntar “Por que isto está 
sendo estudado?”. O resumo terá que responder a esta pergunta. Este resumo, 
obviamente, será escrito após o artigo e deverá conter a descrição do 
problema, as razões do estudo ou da pesquisa, os objetivos da pesquisa, os 
materiais e métodos e os resultados. O espaço reservado para o resumo tem 



certa padronização, normalmente de 200 a 250 ou até 300 palavras.  

PALAVRAS CHAVE: é evidente que quem escreve um artigo, uma tese, uma 
nota de pesquisa... tem interesse que o maior número possível de leitores 
tenha acesso ao texto. As palavras chave são a porta de entrada para o acesso 
ao seu trabalho. Portanto, ao contrário de uma prática comum, deve-se dedicar 
algum tempo para escolher estas palavras. As indicações são para se escolher 
de três a seis palavras. Regra geral é imaginar as palavras que você 
usaria se estivesse procurando um trabalho sobre este assunto.Também 
sugere-se não repetir palavras do título ou do resumo como palavras chave, 
pois estas já serão utilizadas normalmente em uma busca bibliográfica.  

SUGESTÕES GERAIS  

Leia alguns artigos bons do periódico em que você quer publicar. Leia também 
as normas de preparação e de montagem de manuscritos para este periódico. 
Procure compreender o seu estilo. Prepare seu manuscrito dentro deste 
contexto. Caso contrário, o revisor terá o direito de pensar que este artigo foi 
escrito para outro periódico, sendo rejeitado. Esta não é a impressão que você 
quer do revisor ao iniciar a leitura de seu manuscrito. Um revisor irritado não é 
diferente de um revisor com atitudes negativas em relação ao artigo. Erros 
grosseiros, portanto desnecessários, irritam o revisor. Digite seu manuscrito 
cuidadosamente para evitar erros de grafia, de pontuação, erros gramaticais e 
uso indevido ou inadequado de palavras (... As análises foram executadas..., 
não! Melhor se as análises fossem realizadas ou conduzidas, ...determinadas 
através... não! ... determinadas utilizando, ou determinadas por meio, ... 
provadores foram eliminados... não! Melhor se os provadores fossem 
dispensados, o experimento foi executado...não! Melhor se o experimento 
tivesse sido realizado ou conduzido... devido a... não! Melhor em virtude 
de... ou em razão de... ). Após terminar de escrever o artigo, mesmo 
considerando-o perfeito, deixe-o de lado por algum tempo e leia-o novamente 
em uma outra oportunidade. Verifique cuidadosamente a exatidão das 
referências bibliográficas (a informação considerada no texto com a referência 
citada, autor(es), data, título, periódico...). Lembre-se de que o revisor será 
sempre um pesquisador com grande experiência na área de conhecimento. 
Nunca despreze o conhecimento do revisor. É muito grande o número de 
divergências entre o que é citado no texto e o que se lista nas referências 
bibliográficas, em termos de data, títulos de artigos, nomes de autores, nome 
do periódico... há divergências também entre o assunto referido no texto e o 
assunto descrito na referência listada. Tudo isto contribui para atrasar a 
publicação. Não é tarefa nem dos editores científicos e nem dos revisores 
técnicos reescreverem manuscritos. Esta tarefa é dos autores.  

Organize seu artigo para responder a quatro questões básicas:  

    a) O que me propus a fazer e por que? Introdução 
    b) Como foi feito? Material & Método 
    c) O que foi obtido? Resultado 
    d) O que isto significa e como se relaciona com o que já se sabe sobre este 
        tema? Discussão e Conclusões (o Resumo também, se exigido no 
        periódico). 

Em toda a descrição de seu trabalho lembre-se das lições de análise sintática 
que você teve em diversas etapas de sua educação básica. Acredite, pode valer 
até uma breve revisão. Prefira as frases diretas com “sujeito, verbo e 
complemento”. Nunca separe o sujeito do verbo com vírgula. Privilegie a 



concordância verbal correta. Não construa frases longas, com descrição de 
várias idéias. Nos períodos, as frases devem deixar as idéias fluírem 
normalmente. Nunca construa períodos com idéias truncadas e confusas, 
principalmente ambíguas. Se há necessidade de inverter idéias, use vocábulos 
apropriados (entretanto,...). Evite o uso demasiado da voz passiva. Na 
literatura científica, em língua portuguesa, deve-se evitar o uso da primeira 
pessoa (eu, nós... da mesma forma com os verbos na primeira pessoa do 
plural, por exemplo... podemos, vemos, observamos...). Evite o uso de 
pronomes reflexivos (...do mesmo, ...da mesma); evite, da mesma forma, os 
cacófanos (... por cada, uma maior...); sempre há uma forma mais elegante 
para descrever as idéias sem fazer uso desses termos que estragam o seu 
texto.  

Lembre-se de que a linguagem no relato científico não é nem jornalística e nem 
policial. Assim, os modismos nada contribuem... A produção de alimentos a 
nível de Brasil... (não existe... a nível de nada) ... A produção brasileira de 
alimentos... ou a produção de alimentos no Brasil...  

Evite repetição de palavras, nos períodos e, sobretudo, nas frases. Na descrição 
em prosa, a rima é sempre prejudicial ao entendimento, portanto, deverá ser 
evitada. Tenha sempre por perto um bom dicionário ou uma enciclopédia, que 
muito o ajudarão a encontrar as palavras adequadas para o caso. Isto até o 
ajudará na ampliação de seu universo lexical! O emprego de “respectivamente” 
deve ser evitado, pois, sempre dificulta a leitura e o entendimento. Observe um 
exemplo: “os conteúdos médios de umidade foram 106, 135 e 98 g.kg-1 para 
amostras dos tratamentos C, B e K, respectivamente”. A leitura e o 
entendimento seriam melhores para: “os conteúdos médios de umidade foram 
106 g.kg-1 para a amostra do tratamento C, 135 para o tratamento B e 98 
para o tratamento K”; apesar da repetição de palavras. Pior ainda seria o 
seguinte exemplo, já recebido: “O plantio da alface foi executado em 20, 25, 
28 e 3 de maio, maio, maio e junho de 1999, 2000, 2001 e 2002, 
respectivamente”.  

INTRODUÇÃO  

A Introdução do artigo deve ser sempre um texto breve, que descreva o 
assunto pesquisado, sua importância, o que se conhece (estado da arte) do 
assunto e o que a pesquisa atual poderá adicionar a este conhecimento, 
fechando, portanto, com a descrição dos objetivos específicos do trabalho. A 
seqüência de afirmativas da introdução tem que convergir para a finalidade do 
estudo. Obviamente que os objetivos colocados na introdução têm que ser os 
mesmos apresentados no resumo. Na introdução, são descritos apenas os 
trabalhos anteriores diretamente associados ao assunto atual. Não devem ser 
citados todos os artigos publicados sobre o assunto, mas apenas aqueles 
julgados mais importantes, ou artigos chave de revisão de literatura na área. 
Não há um número cabalístico de citações para convalidar uma afirmativa, mas 
não se deve ultrapassar cinco ou seis.  

Evite repetições: não se repete informações do resumo na introdução ou da 
introdução na discussão. Nomes de espécies biológicas e nomes técnicos de 
substâncias químicas devem ser apresentados na introdução ou no M & M 
(Material e Métodos). Há sim necessidade de repetir algumas informações do 
texto nos títulos e nas notas de rodapé de figuras e quadros, uma vez que o 
leitor lê os quadros e as figuras antes do texto. As figuras e os quadros devem 
ser chamados no texto, mas não se deve repetir os seus títulos no texto.  



Quadros e Tabelas têm conteúdos diferentes. Não há consenso entre os 
autores/pesquisadores quanto a isto, mas a minha sugestão é que se deva 
reservar para Quadros os resultados da pesquisa, quadros de médias e 
desvios-padrão, de análise de variância... enquanto Tabelas devem conter 
números derivados de funções matemáticas como as trigonométricas, das 
funções de distribuições estatísticas ou delas derivadas, como as tabelas de 
constantes dos testes de hipóteses, tabelas de constantes físico-químicas...  

Não se misturam fatos e opiniões. Ao se incluírem opiniões ou especulações 
para explicar alguma situação, isto deve ser identificado claramente; é 
contribuição original do autor.  

MATERIAL E MÉTODOS  

No Material e Métodos (M & M) serão descritos de forma sucinta e objetiva os 
materiais pesquisados, as condições ambientais da pesquisa e os métodos 
utilizados para a condução do trabalho e para as medições das variáveis 
experimentais (tratamentos ou variáveis independentes) e das variáveis 
respostas (variáveis dependentes). Os materiais e os métodos utilizados na 
realização da pesquisa estão em perfeito acordo e visam exclusivamente ao 
atendimento dos objetivos declarados no final da Introdução.  

Pode-se considerar que a descrição do material e métodos tem dois objetivos 
principais: conferir credibilidade aos seus resultados e permitir reprodutibilidade 
do experimento. O leitor e os outros pesquisadores da mesma área de 
conhecimento não podem ter dúvidas de que a melhor metodologia disponível 
foi utilizada e que os resultados são autênticos. São resultados de qualidade 
(qualidade de dados). A “matéria-prima” utilizada na pesquisa tem que ser 
identificada pelos leitores, ou seja, o leitor não pode ter dúvidas quanto ao 
material utilizado na pesquisa. Não há necessidade de descrever detalhes.  

Quando for utilizada metodologia descrita em uma fonte já publicada, faz-se 
apenas a citação desta fonte. É evidente que qualquer modificação de 
metodologia já publicada tem que ser detalhada em M & M.  

O pesquisador é livre para criar, para demonstrar o seu talento e, sobretudo o 
seu conhecimento, mas ele não pode omitir informação nem deixar de observar 
princípios fundamentais. As máquinas e os equipamentos especializados, os 
programas de computador e as substâncias químicas utilizadas na pesquisa 
deverão ser identificados de forma a permitir a sua localização por outros 
pesquisadores, em outras regiões do mundo (marca, modelo, cidade, país...).  

Na descrição do material experimental e na condução da pesquisa, deixe claro o 
planejamento do experimento e o seu delineamento. O planejamento do 
experimento e a realização dos diversos controles são importantes e 
necessários, dentre outros, para que não haja dúvidas nos resultados (efeitos 
confundidos-misturados). Isto é, qualquer variação nos resultados tem sua 
causa conhecida pelo pesquisador, embora as razões desta variação possam 
ainda não ser explicadas. O planejamento e o delineamento do experimento 
permitem ao pesquisador realizar os chamados testes de hipóteses, a análise 
estatística. Esta análise não é, e nem pode ser, obrigatória, mas o 
planejamento e o delineamento do experimento o são.  

As unidades de medida no Brasil são as do SI (sistema internacional). Portanto, 
privilegie este sistema. Se algum pesquisador ainda necessitar de unidades do 
sistema inglês, há que se apresentar a quantidade nos dois sistemas. A 



conversão para o sistema inglês vem entre parênteses, após o valor original no 
SI.  

RESULTADOS OU RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nos periódicos, normalmente é deixado a critério do pesquisador se ele/ela 
deseja apresentar a unidade de resultados separada da de discussão,. Em 
ambos os casos, os revisores preferem que os dados sejam apresentados e 
discutidos com a profundidade adequada. O autor deverá fazer uma avaliação 
sobre o número e o tamanho das figuras, dada a sua importância para a 
compreensão do artigo e para o custo de sua publicação. Observe que na 
apresentação e discussão dos resultados, deve-se tentar responder às 
perguntas feitas nos objetivos da pesquisa.  

Considere os títulos dos quadros e das figuras; eles devem ser claros, concisos 
e completos. Diante do título, o leitor não pode ter dúvidas quanto ao conteúdo 
da figura ou do quadro e nem quanto à tendência dos resultados. Lembre-se de 
que as figuras e quadros precisam ser auto-explicativos, isto é, o leitor os lê e 
os entende de forma independente do restante do artigo. Nunca deixe de 
informar claramente as unidades de medida ou as escalas.  

Os quadros devem ser apresentados de forma simples, sem linhas horizontais 
extras, para itens da mesma categoria. Os quadros nunca têm linhas verticais 
ou diagonais. Procure consolidar as informações (os resultados) em menor 
número possível de quadros, sem dificultar a compreensão do artigo pelo leitor. 
Os resultados precisam estar dispostos de forma a facilitar as comparações e a 
interpretação. Não pode haver discrepâncias entre os dados dos quadros e os 
apresentados no texto do artigo. Observe o número de casas decimais: se a 
metodologia de medida permite obter ou ler duas decimais, no laboratório, 
então este é o número de decimais a ser usado para médias, desvios-padrão... 
nos quadros e nas figuras. Nunca apresente os mesmos resultados na forma de 
figuras e de quadros.  

A discussão não pode ser uma mera repetição da apresentação dos resultados. 
A interpretação e a explicação dos resultados devem surgir de forma lógica. 
Deve-se apresentar uma confrontação dos resultados da pesquisa com os de 
outros pesquisadores. Uma pesquisa tem sempre um custo elevado. Portanto, 
não economize na interpretação... estude profundamente a literatura disponível 
e explore seus dados em tudo o que for possível. Mostre que você conhece os 
conceitos fundamentais do assunto pesquisado e que sabe usá-los para 
entender e explicar os resultados ou, até mesmo, formular hipóteses.  

USO DAS UNIDADES DE MEDIDA (SISTEMA INTERNACIONAL)  

Nos trabalhos de pesquisa em ciência, tecnologia e engenharia de alimentos, 
sobretudo em tempos de qualidade total, as informações quantitativas são 
fundamentais. Neste contexto, o autor precisa estar atento às unidades de 
medida.  

Utilizar somente unidades do Sistema Internacional (SI) e aquelas reconhecidas 
para uso com o SI. Os valores equivalentes em unidades de outros sistemas 
podem ser apresentados entre parênteses, após o seu valor na unidade do SI, 
apenas quando considerado necessário para o entendimento de audiências 
específicas.  

Os símbolos das unidades devem ser os padrões do sistema SI de unidades, 



não criar seus próprios símbolos (s para segundos, cm³ para centímetros 
cúbicos, m/s para metros por segundos, kg para quilogramas, g para 
gramas...). Os termos partes por milhão, ou o símbolo ppm, partes por bilhão 
ou o símbolo ppb e partes por trilhão, ou o símbolo ppt não devem ser usados 
para expressar concentrações. Em lugar de ppm recomenda-se, por exemplo, 
µL/L ou x10-6 V, em que V é unidade de volume.  

Afirmativas como “o comprimento c1 excede o comprimento c2 em 0,2%” 
deverão ser evitadas, uma vez que o símbolo % representa apenas o número 
0,01. O correto é usar expressões como: c1=c2(1+0,002). Símbolos ou nomes 
de unidades não devem ser modificados pela adição de índices ou subscritos:  

Vmax = 1000 V                       e não    V = 1000 Vmax 
Uma fração de 10% em massa   e não    10% (m/m) ou 10% em peso  

Há sempre um espaço entre o valor numérico e o símbolo da unidade, mesmo 
quando o valor for expresso na forma adjetivada, exceto o símbolo sobrescrito 
de unidades (º ‘ “) para ângulo:  

uma esfera de 35 kg   e não   uma esfera de 35kg ou uma esfera de 35-kg 
um ângulo de 3º5’25”  e não um ângulo de 3º 5’ 25”  

Não misturar informação com símbolos ou nomes de unidades:  

“O conteúdo de água é 20 mL/kg” e não a forma “20 mL H2O/kg” ou “20 mL 
de água/kg”.  

Deixar sempre clara a relação entre o símbolo da unidade e o valor numérico e 
também qual operação matemática se aplica ao valor da quantidade expressa:  

15 cm x 32 cm e não 15 x 32 cm 
2 MHz a 16 MHz ou (2 a 16)MHz e não 2 MHz-16 MHz ou 2 a 16 MHz 

15 ºC a 25 ºC ou (15 a 25) ºC e não 15 ºC-25 ºC ou 15 a 25 ºC 
250 g ± 2 g ou (250 ± 2) g e não 250 ± 2 g 
70 % ± 5 % ou (70± 5) % e não 70 ± 5 % 

150 x (1 ± 5 %) V e não 150 V ± 5 % (não há como adicionar 150 V e 5 %)  

Símbolos e nomes de unidades não podem se misturar, da mesma maneira que 
não se realizam operações matemáticas com nomes de unidades: kg/m³ ou 
kg.m-3 ou por extenso (quilograma por metro cúbico) e não usar expressões 
tais como quilograma/m³ ou kg/metro cúbico ou quilograma/metro cúbico, ou 
kg por m³ ou, ainda, quilograma por metro³.  

Os valores das quantidades são expressos em algarismos arábicos com o 
símbolo apropriado da unidade:  

m = 10 kg e não usar m = dez quilogramas ou m= dez kg 
a corrente foi de 20 A e não usar a corrente foi de 20 amperes  

Valores numéricos com mais de três dígitos, de ambos os lados da decimal, são 
separados por espaço, em grupos de três algarismos. Não se usa o ponto para 
separar os grupos de três algarismos. Por exemplo: 34 546,68 é preferível a 
34546,68.  

A palavra peso quando utilizada deve deixar claro o seu significado. Em ciência 



e tecnologia peso é força, cuja unidade no SI é o Newton, com o símbolo N. No 
uso diário e no comércio peso é empregado como sinônimo de massa, para a 
qual a unidade no SI é o quilograma, como símbolo kg.  

Diferenciar entre o objeto e a quantidade que o descreve: considerar, por 
exemplo, a diferença entre superfície e área; corpo e massa; resistor e 
resistência; ou indutor/espiral e indutância.  

As unidades de concentração de substâncias químicas normalidade (N), 
molaridade (M) e molalidade (m) são consideradas obsoletas. Em lugar de 
normalidade ou molaridade, para expressar a concentração de um soluto, 
utiliza-se mol/m³, do sistema SI, ou outra unidade adequada deste sistema. Da 
mesma forma, para molalidade utiliza-se mol/kg, ou outra unidade adequada 
do SI.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Nesta unidade serão listadas apenas e tão somente as referências efetivamente 
consultadas e utilizadas para a realização da pesquisa e a redação do artigo. 
Desta lista deverá constar apenas aquelas referências citadas no texto. O autor 
deverá consultar as normas da revista em que pretende publicar o seu 
trabalho, para conhecer suas exigências em relação a este tópico. Os periódicos 
têm normas diferentes para as referências bibliográficas.  

No Brasil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) tem normas 
sobre este assunto, por exemplo, a NBR 6023; entretanto, nem todo periódico 
brasileiro a utiliza. A seguir tem-se um pequeno resumo desta Norma.  

1) A localização da lista de referências (Referências Bibliográficas) no 
manuscrito/artigo deve ser após as conclusões, em lista alfabética pelo 
sobrenome dos autores (ou outra informação conforme a norma do periódico). 
 
2) O sobrenome dos autores é escrito com letras maiúsculas, seguidas das 
iniciais (ou por extenso com letras minúsculas – desde que padronizado) do 
nome e dos prenomes. 
 
3) No texto, os autores são identificados pelo sobrenome, em letras 
maiúsculas, seguido de vírgula e do ano de publicação. A propósito, por 
razões éticas, não se copia “ipsis literis” o texto do autor citado, para o 
seu texto. Utiliza-se as idéias e conclusões do autor citado, mas com as 
suas palavras. Se for o caso de copiar o texto ou parte do texto do 
autor citado, esta situação terá que ser informada ao seu leitor, 
colocando-o entre aspas “...”.  
 
4) No texto, listam todos os autores, seguido do ano de publicação, para obras 
com até três autores, por exemplo: (SILVA, PEREZ e BARBOSA, 2002) ou 
(SPROESSER e CHAVES, 1998), para obras com dois autores. 
 
5) No texto, para obras com mais de três autores lista-se o primeiro com letras 
maiúsculas, seguido da expressão et al., e do ano de publicação, por exemplo: 
SILVEIRA et al. (2003). 
 
6) No caso de autor desconhecido ou não declarado na obra (trabalho anônimo) 
lista-se pelo título do trabalho, por exemplo, o artigo: Extratos aquosos 
vegetais na redução da rancidez de formulados cárnicos. Rev. Socied. 
Natur. Chapada dos Bugres, PE. v.21, n.143, p.32-38, 2003, seria listado 



no texto como: (EXTRATOS..., 2003). 
 
7) Na lista de referências bibliográficas, devem-se utilizar os seguintes 
modelos: 

a) artigos de periódicos  

AUTOR(ES) DO ARTIGO. Título e subtítulo do artigo. Título do periódico, 
revista ou boletim, (abreviação só a oficial). Título do fascículo, suplemento, 
número especial (quando houver). Local de publicação, Número do Volume, 
Número do Fascículo, mês e ano (se for o caso) e Páginas inicial-final. Período e 
ano de publicação.  

SILVA, C.A.B.; PEREZ, R. BARBOSA, J.G. Perfil do consumidor de carne bovina 
maturada e resfriada na região Nordeste do Brasil. Ciência e Tecnologia, São 
Paulo, v. 34, n.126, p.345-354, 2002.  

NOTA: Na lista de referências bibliográficas, no caso de obras com mais de 
três autores, a NBR 6023 permite a citação apenas do primeiro autor seguido 
de et al A norma ainda recomenda que em casos especiais, como em projetos 
de pesquisa, nos quais a menção dos nomes for indispensável para certificar 
autoria é facultado indicar todos os nomes. [Em respeito aos autores do 
artigo ou qualquer outro trabalho, a boa prática é listar todos os 
autores, independentemente do número]. 

b) artigos completos anais de congressos  

DUTRA, T.V.; PALHA, E.; CHAVES, R.T.; SOBREIRA, E.G.; MAROTTA, R.P.; 
LELIS, R.U.; TEIXEIRA, W.O. Extração supercrítica e caracterização 
cromatográfica de óleo essencial de camomila. XVII Simpósio de Plantas 
Medicinais da Amazônia, Tefé, AM, 7-9 de agosto de 1956.  

c) Livros considerados no todo  

AUTOR(ES) DO LIVRO. Título e subtítulo do livro. Número da edição, local: 
editora e data. Número de páginas ou volume. Dados complementares 
(descrição física, série, notas especiais, ISBN).  

ARAÚJO, J.M.A. Química de alimentos: teoria e prática. 2ª, Edição. Viçosa-MG, 
Editora da UFV. 1995. 335p. ISBN 85-7269-014-X  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO. Compêndio da 
Legislação de Alimentação: consolidação das normas e padrões de alimentos. 
5.rev. São Paulo, 1992. v.1.  

d) Livros considerados em parte (capítulos de livros)  

AUTOR(ES) da obra referenciada. Título e subtítulo da parte referenciada, 
seguidos da expressão “In”. Referência da publicação no todo com os dados 
essenciais. Localização da parte referenciada (páginas inicial e final.  

WILEY, R.C. Sweet corn aroma: studies of its chemical compounds and 
influence on flavor. In: PATTEE, H.H. (Editor). Evaluation of quality of fruits and 
vegetables. Westport, Conn. AVI Publishing Co., Inc., 1985. Cap. 13, p.349-



366. ISBN 0-87055-495-6. 

e) Teses, Dissertações, Monografias e Similares (consideradas no todo)  

AUTOR DO TRABALHO. Título e subtítulo do trabalho. Local: editora e data. 
Número de páginas ou volume. Dados complementares (série ou coleção, notas 
especiais, ISBN).  

MAGALHÃES, G. Incorporação da qualidade desejada pelos consumidores ao 
leite pasteurizado utilizando o desdobramento da função qualidade. Viçosa-MG, 
Universidade Federal de Viçosa, 2002. 77p. Tese de mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Viçosa (UFV). 

f) Artigos de jornais (diários)  

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo, subtítulo (se houver). Nome do jornal, 
Local de publicação, data da publicação: dia, mês e ano. Nome do caderno ou 
suplemento (se houver). Página(s) do artigo referenciado. Nota: não havendo 
seção, caderno ou parte, a paginação do artigo virá antes da data.  

ALVES, R. Cachaça de banana: bebida fabricada por engenheiro eletricista no 
sul de Minas segue o exemplo das aguardentes de frutas muito comuns nos 
países da Europa, com processo de produção semelhante ao tradicional. Estado 
de Minas, Belo Horizonte, 6 de janeiro de 2003. Agropecuário:negócios. p.12. 

g) Artigos de jornais (on-line)  

AUTOR. Título do artigo. Nome do jornal, local, data (dia, mês e ano) da 
publicação. Seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. 
Disponível em "endereço eletrônico". Acesso em: data (dia, mês e ano).  

TAVES, R.F. Ministério corta pagamento de 46,5 mil professores. O Globo, Rio 
de Janeiro, 19 maio 1998. Disponível em: "http://www.oglobo.com.br" Acesso 
em: 19 maio 1998.  

h) Trabalhos em homepage  

AUTOR. Título. Editor. Ano. Disponível em "endereço eletrônico". Acesso em: 
data (dia, mês e ano).  

BUYSKE, S. Stat 591: advanced design of experiments. © Steven Buyske and 
Richard Trout, 1999. Disponível em "http//www.stat.rutgers.edu/~buyske/591/ 
lect08.pdf" Acesso em: jun 2001.,  
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