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A revista Pesquisa Agropecuária Pernambucana - PAP é editada pelo Instituto Agronômico de
Pernambuco - IPA nos formatos eletrônico e impresso e destina-se à divulgação de trabalhos técnicocientíficos originais e inéditos, notas científicas e artigos de revisão (a convite), elaborados em português,
inglês e espanhol, oriundos de pesquisas de interesse agropecuário e da extensão rural.

Política Editorial
Os trabalhos enviados à PAP não podem ser publicados ou
submetidos à publicação em outra revista simultaneamente. O
conteúdo dos artigos e os conceitos apresentados nesta revista
são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores. A
eventual citação de produtos e marcas comerciais não significa
recomendação para utilização por parte da PAP ou do IPA.
Os trabalhos submetidos à publicação são avaliados
inicialmente pelos editores que observarão se os manuscritos
se enquadram no escopo da revista e apresentam mérito para
publicação. Trabalhos que não atendam às “instruções aos
Autores” serão devolvidos para nova submissão. Após esta
fase inicial, o trabalho é encaminhado para no mínimo dois
revisores especialistas.
O parecer final é encaminhado aos autores, com as indicações
de correções e, sendo o caso, a necessidade de submissão de
nova versão. Os autores devem apresentar juntamente com a
nova versão do trabalho as justificativas, caso discordem das
correções, e as respostas a possíveis indagações dos editores
e revisores. Uma vez aceito, o trabalho é encaminhado para
revisão gramatical e diagramação, o texto é submetido a
correções finais pelos autores e pelo comitê editorial.
Os manuscritos estão sujeitos a alterações no texto e
nas figuras para que sejam legíveis e claros e para que os
documentos estejam em conformidade com o estilo da revista.
Os autores receberão as provas dos artigos aceitos e serão
bem-vindos a discutir as mudanças sugeridas. Entretanto a PAP
se reserva o direito de tomar a decisão final sobre questões de
estilo e do tamanho das figuras.
Por fim os editores se reservam o direito de rejeitar um artigo,
mesmo depois de aceito, se ficar evidente que há problemas
graves com o conteúdo científico ou com violação das políticas
de publicação.
Ahead of Print
A revista PAP trabalha no sistema Ahead of Print, onde os
artigos são publicados on-line antes da publicação impressa,
beneficiando os autores com uma data de publicação anterior
e permitindo aos nossos leitores o acesso a artigos aceitos
antes da versão impressa. Os trabalhos publicados on-line são

definitivos e recebem o identificador de objetos digitais, DOI,
que pode ser usado para referenciar o artigo antes da publicação
do número completo.
Tipos de Contribuições
Os textos enviados para a PAP deverão apresentar
características que permitam enquadra-los em uma das seguintes
seções:
• Artigos Originais: Trabalhos oriundos de pesquisas originais.
• Artigos de Revisão: análises críticas sobre temas atuais. Estas
são publicadas a convite do editor.
• Notas Científicas: breves comunicações, cuja publicação
imediata é justificada, por se tratar de fato inédito e de
importância, mas com volume insuficiente para constituir
um artigo científico.
Preparo dos Originais
A submissão dos manuscritos será exclusivamente pelo portal
da revista no endereço http://www.ipa.br/pap, sendo preenchido
apenas pelo autor correspondente que se responsabilizará pelo
artigo em nome dos demais autores.
Os artigos oriundos de pesquisa envolvendo seres humanos
e animais obrigatoriamente devem apresentar parecer de
aprovação de um comitê de ética institucional já na submissão.
O manuscrito deve ser apresentado em editor de texto
compatível com o formato .doc (Word) , em folha A4, margens
de 2,5 cm, páginas e linhas numeradas, espaçamento duplo
e fonte Times New Roman em tamanho 12. As principais
divisões do texto [Introdução, Material e Métodos, Resultados
e Discussão, Conclusões, Agradecimentos (quando houver)
e Referências] devem estar em maiúsculo e negrito. Notas
científicas não apresentam as divisões mencionadas. Para artigos
e revisões o tamanho máximo é de 20 páginas e para as notas
científicas até 10 páginas, incluindo tabelas e figuras.
O artigo deve ser submetido ao editor pelo sistema online
incluindo:
1. Folha de rosto em arquivo Word contendo:
a. Título sintético e preciso, com até 15 palavras, refletindo o
conteúdo do trabalho e não deve ter subtítulo, abreviações,
fórmulas ou símbolos.

b. Nome completo do autor e dos coautores separados
por vírgula, e somente a primeira letra do nome e dos
sobrenomes deve ser maiúscula. Estes devem estar na ordem
em que aparecerão no trabalho final e contendo numeração
única ao final do último sobrenome referenciando a filiação
institucional de cada um dos autores.
c. A filiação institucional de cada autor deve estar numerada
de acordo com o item anterior e deve conter o nome do
laboratório ou do departamento, nome da instituição,
cidade, estado e pais.
d. Bolsistas de órgãos de fomento devem indicar o tipo de
bolsa e a instituição como filiação.
e. Endereço completo do autor, incluindo endereço para
correspondência, e-mail, telefone e fax.
2. Manuscrito em arquivo Word como especificado acima,
contendo:
a. Título igual ao apresentado na folha de rosto, e título em
inglês com tradução fiel do título no idioma do artigo.
b. Resumo com no máximo 250 palavras para artigos e
revisões e 150 palavras para notas científicas, resumo no
idioma do artigo e abstract em inglês com tradução fiel
do resumo.
c. Palavras-chave no idioma do artigo e key words em inglês,
mínimo de 3 e máximo de 6 palavras chaves, separadas por
vírgula e não incluindo palavras do título.
d. As citações devem ser apresentadas conforme norma da
ABNT usando o sistema autor-data. Quando houver mais
de três autores, deve ser citado o primeiro seguido da
expressão “et al.”. Citações com menos de três linhas devem
estar contidas entre aspas duplas, e citações com mais de
três linhas devem ser destacadas com recuo no texto. Não
são aceitas citações de dados não publicados, comunicação
pessoal, resumo e publicações no prelo.
e. As referências bibliográficas devem seguir o padrão ABNT
sem modificações; sendo apresentadas em ordem alfabética
dos nomes dos autores. Quando houver mais de três autores,
apresentar o primeiro nome, seguido da expressão “et al.”.
Exemplos ao final destas instruções.
f. Não deverá existir no texto palavras em negrito.
g. As grandezas devem ser expressas no Sistema Internacional
(SI) e a terminologia científica deve seguir as convenções
internacionais.
3. Tabelas e figuras:
a. As figuras, na forma de gráficos, devem ser apresentadas
em Excel (.xls) ou Word (.doc).
b. As figuras, como fotografias, imagens, desenhos devem ser
escaneadas com resolução de 300 dpi em formato TIFF e

enviadas separadamente pelo portal da revista indicando no
nome do arquivo o sobrenome do autor e numero da figura
(ex: sobrenome_figura1.tiff).
c. As figuras devem ser enviadas pelos autores nos tamanhos
9, 12 ou 18 cm de largura, não devendo apresentar bordas
e as curvas dos gráficos com espessura de 0,5 pt.
d. As tabelas devem ser apresentadas em Word, em páginas
separadas, somente com linhas horizontais, seguindo o
padrão de fonte e tamanho do texto.
e. Tabelas e gráficos coloridos devem ser evitados, e
considerados como último recurso pelos autores
Exemplos de referências bibliográficas:
• Livros
KONHNKE, H. Soil physics. 2nd ed. New York: MacGrow
Hill, 1969. 224 p.
• Capítulos de Livros
WARWICK, D. R. N.; LEAL, E. C. Doenças do coqueiro.
In: FERREIRA, J. M. S.; FONTES, H. R. (Eds.). Produção
integrada de coco: identificação de pragas, doenças e
desordens nutricionais e fisiológicas. Aracaju: Embrapa
Tabuleiros Costeiros, 2006. p. 71-80.
• Artigos de periódicos
COSTA, A. F.; MIRANDA, P.; ARAÚJO, A. D. Blainvillea
rhomboidea Cass., planta nativa hospedeira de Bemisia tabaci,
no Agreste de Pernambuco, Brasil. Pesquisa Agropecuária
Pernambucana, Recife, v. 3, n. 2, p. 209-213, 1979.
• Teses e dissertações
BLANCO, F. F. Tolerância do pepino enxertado à salinidade
em ambiente protegido e controle da salinização do solo.
1999. 104 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia)-Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São
Paulo, Piracicaba, 1999.
• Eventos
RIZZARDI, M. A. Conceituações e terminologias sobre
rotação de culturas e adubação verde. In: REUNIÃO
CENTRO-SUL DE ADUBAÇÃO VERDE E ROTAÇÃO DE
CULTURAS, 4., 1993, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo:
EMBRAPA-CNPT, 1994. p. 28-33.
• Fontes eletrônicas
HOLMGREN, P. K.; HOLMGRE, N. H. Index herbariorum:
a global directory of public herbaria and associated staff.
Botanical Garden, 1998. Disponível em: <http://www.sciweb.
nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp>. Acesso em: 25
jul. 2011.
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