
Normas para Publicação de Trabalhos  

Português 

Guia para os Autores  

A REVISTA BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO ANIMAL (RBNA ISSN 1981 – 9552 

on line) Qualis B5, publica artigos científicos, revisões bibliográficas e notas inerentes 

ao setor de nutrição animal nas áreas de animais domésticos (Cães e Gatos); animais 

silvestres; aqüicultura; avicultura; bovinocultura; caprinocultura; ovinocultura; 

piscicultura; suinocultura e agronegócio. A revista aceita para publicação artigos em 

português, inglês e espanhol. 

Apresentação 

O envio dos Os artigos científicos, revisões e notas devem ser encaminhados via 

eletrônica e editados em idioma Português ou Inglês por via on-line através do E-mail 

(revistadenutricaoanimal@gmail.com), juntamente com a carta de encaminhamento do 

artigo, constando o endereço completo, telefone e E-mail do autor correspondente. 

2. Os artigos científicos, revisões e notas devem ser encaminhados via eletrônica e 

editados em idioma Português ou Inglês. Todas as linhas deverão ser numeradas e 

paginadas no lado inferior direito. O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4 210 x 

297mm com, no máximo, 25 linhas por página em espaço duplo, com margens superior, 

inferior, esquerda e direita em 2,5cm, fonte Times New Roman e tamanho 12. O 

máximo de páginas será 15 para artigo científico, 20 para revisão bibliográfica e 8 

para nota, incluindo tabelas, gráficos e figuras.  

Digitação 

O artigo deve ter no máximo 15 páginas, impressas em papel formato A4, digitado em 

espaço duplo, fonte Times New Roman, estilo normal, corpo 12. Todas as margens 

deverão ter 2,5 cm. Os números de páginas devem ser colocados na margem superior, à 

direita.  

Estrutura 

O artigo científico deverá ser redigido obedecendo a seguinte ordem de estrutura: título, 

title, autores, resumo (incluindo termos para indexação), abstract (incluindo index 

terms), introdução, material e métodos, resultados e discussão, conclusões, 

agradecimentos (opcional) e referências bibliográficas. Notas científicas não necessitam 

obedecer a estrutura do artigo, mas devem ter, obrigatoriamente, resumo (incluindo 

termos para indexação), title e abstract (incluindo index terms).  

Título 

Deve ser escrito com apenas a inicial maiúscula, em negrito e centralizado na página. 

Como chamada de rodapé numérica, extraída do título, devem constar informações 

sobre a natureza do trabalho (se extraído de tese/dissertação) e referências a instituições 

http://submission.scielo.br/index.php/cr/index
mailto:revistadenutricaoanimal@gmail.com
http://submission.scielo.br/index.php/cr/index


colaboradoras. Os títulos das demais seções da estrutura deverão ser escritos com 

apenas a inicial maiúscula, em negrito, localizados no início da linha.  

Autores 

Os nomes completos deverão vir abaixo do título, somente com a primeira letra 

maiúscula, um após outro, separados por vírgula e centralizados na linha. Como 

chamada de rodapé na primeira página, deve-se indicar, de cada autor, a formação 

acadêmica, instituição onde trabalha e endereço eletrônico.  

Resumo e abstract 

Devem começar com estas palavras, na margem esquerda, com apenas a inicial 

maiúscula, em negrito, contendo no máximo 250 palavras cada e entre três e cinco 

termos para indexação, os quais não devem constar no título.  

Citação de autores no texto 

São feitas pelo sobrenome, com apenas a primeira letra em maiúscula, seguido do ano 

de publicação. Citação com apenas um autor usar da seguinte forma: Santos (2002) ou 

(Santos, 2002); com dois autores, usar Pereira & Freitas (2002) ou (Pereira & Freitas, 

2002); com três ou mais autores, usar Xavier et al. (1997) ou (Xavier et al., 1997). 

Tabelas  

Serão denominadas de Tabela (em negrito), 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.  

Figuras 

Gráficos, fotografias ou desenhos levarão a denominação geral de Figura (em negrito) 

sucedida de numeração arábica crescente e legenda na parte inferior. Para a preparação 

dos gráficos deve-se utilizar “softwares” compatíveis com “Microsoft Windows” 

(“Excel”, “Power Point”, “Harvard Graphics”, etc.). Gráficos e figuras confeccionados 

em planilhas eletrônicas devem vir acompanhados do arquivo com a planilha original. 

Fotos e desenhos devem ser digitalizados; escaneados com 300 dpi, gravados em 

arquivo nos formatos TIF ou JPG e enviados em arquivos separados do arquivo de 

texto. Evitar tabelas e figuras com largura superior a 17 cm.  

Agradecimentos 

Logo após as conclusões poderão vir os agradecimentos a pessoas ou instituições, em 

estilo sóbrio e claro, indicando as razões pelas quais os faz.  

Referências Bibliográficas 

Deverão ser apresentadas em ordem alfabética de autores e de acordo com a NBR 6032 

de agosto/2000 da ABNT e conter os nomes de todos os autores.  



Alguns exemplos: 

Livro 

DOMINGUES, P.F., LANGONI, H. Manejo Sanitário Animal. 1th ed. Rio de Janeiro: 

EPUB, 2001. 210p. 

FORTES, E. Parasitologia veterinária. 3a.ed. São Paulo: Ícone. 686p. 

GEORGI, J.R. Parasitologia veterinária. 4a. ed. São Paulo: Manole, 1988. 379p.  

Capítulo de livro 

AKIBA, M.; TANIKAWA, E.; FUJII, Y. Volatile basic nitrogen (VBN) as a freshness 

indicator of fish for canning. In: FAO Tecnical conference of fish inspection and quality 

control, 1st, Halifax, 1969. 4 p. (FE: FJC/69/0/52). 

Tese/dissertação 

PINHEIRO, R.R. Vírus da Artrite encefálica caprina. Desenvolvimento e padronização 

de ensaios imunoenzimáticos (ELISA e Dot-Blot) e estudo epidemiológico no Estado 

do Ceará. Belo Horizonte, 2001. 115p. Tese (Doutorado em Ciência Animal) – Escola 

de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, MG, 2001.  

Artigo de revista 

CALLADO, A. K. C.; CASTRO, R. S.; TEIXEIRA, M. F. S.Lentivírus de pequenos 

ruminantes(CAEV e Maedi-Visna): revisão e perspectivas. Pesquisa Veterinária 

Brasileira , Viçosa, v.3, n.21, p.87-97, jan. 2001.  

Resumo de trabalho de congresso 

24.SALES, R. O. & DE OLIVEIRA, A. C. Comparação entre cromatografia gasosa e de 

troca iônica para avaliação da qualidade nutricional da proteína da silagem da despesca 

da tilápia do Nilo. In: XV CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS, 15o., 1996, Poços de Caldas - Minas Gerais, 

Anais...Poços de Caldas: SBCTA, 1996. p.  

Trabalho de congresso pela Internet 

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total 

na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTíFICA DA UFPE, 4., 1996, 

Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPE, 1996. Disponível em 

<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.  

Trabalho de congresso em CD 

CANDIDO, M.J.D.; BENEVIDES, I.I.; FARIAS, S.F. et al. Comportamento de ovinos 

em pastagem irrigada sob lotação rotativa com três períodos de descanso. In: REUNIãO 

ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 41, 2004, Campo 



Grande, Anais...Campo Grande: SBZ/EMBRAPA Gado de Corte, 2004, (CD-ROM-

AMB 055).  

As opiniões emitidas nos trabalhos são de exclusiva responsabilidade de seus autores. A 

Revista reserva-se o direito de adaptar os originais visando manter a uniformidade da 

publicação.  

Informações Gerais 

Missão 

Publicar artigos técnico-científicos (trabalhos originais e comunicados) de importância 

nacional e internacional inerentes às áreas de nutrição e alimentação animal; bem como 

promover a troca de experiência nas referidas áreas.  

Público  

Aberta aos profissionais de nível superior, professores, pesquisadores e estudantes 

ligados às áreas de ciências agrárias e recursos naturais.  

Política editorial  

Trabalhos submetidos à publicação serão enviados a três revisores e serão publicados, 

somente, os artigos aprovados pelo menos por dois revisores e pelo corpo editorial. Os 

revisores de cada artigo serão, obrigatoriamente, de instituições distintas daquela de 

origem dos autores. Artigo que apresentar mais de cinco/seis autores não terá a sua 

submissão aceita pela Revista Brasileira de Nutrição Animal, salvo algumas condições 

especiais.  

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.  

Artigos para publicação deverão ser enviados para: 

 

Ronaldo de Oliveira Sales  

Editor chefe da Revista Brasileira de Nutrição Animal  

Rua Tiburcio Cavalcante, 2150, Apto 700  

CEP: 60.125-101 

Fortaleza - CE, Brasil 

E-mail (revistadenutricaoanimal@gmail.com), 

English 

Guide to Authors 

The purpose of BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL NUTRITION is publish 

original articles, technical notes and study case. Article should be original and 

unpublished as well as not considered for publication elsewhere.  
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Manuscript 

Papers should be submitted in three copies, typed or edited in Portuguese, English or 

Spanish. Every article should be presented with the agreement of all the authors on the 

cover sheet. Articles should be typed with MSWord (extension. doc) with no more than 

20 pages, printed in A4 paper format. Use double spacing, font Times New Roman, 12, 

with all margins equal to 2,5 cm. Page numbers should appear on the upper right side. 

Articles should be organized in the following order: title, authors, abstract, index terms 

in Portuguese and English, introduction, material and methods, results and discussion, 

conclusions, acknowledgments (when necessary) and references. Study case can be 

written without subdivision, but must have abstract and index terms in Portuguese and 

English.  

Títle 

It must be centralized, bolded and typed only with the first letter as upper case. The title 

should present a footnote to identify if the article was extracted from thesis/dissertation 

and references of financial support agency. The titles of the other sections must be in 

bold, only with the first letter as upper case and left alignment.  

Authors 

The authors name must be in full, placed under the title, side by side, and the 

informations as: their affiliation, fax number and e-mail address must come as a 

footnote. In the case of more than one author please indicate to whom the 

correspondence should be addressed.  

Abstract 

It should be concise stating the method used, the main results and the conclusions, 

without use of reference and it must be not longer than 250 words. Articles in English or 

Spanish should start with an abstract in Portuguese. The words of Index terms should 

not appear in the title.  

References  

In the text references should be cited as follow: one author - Santos (2002) or (Santos, 

2002); two authors, - Pereira & Freitas (2002) or (Pereira & Freitas, 2002); more than 

two authors - Xavier et al. (1997) or (Xavier et al., 1997).  

Tables 

They should be ordered by arabic numerals and must be numbered according to their 

sequence in the text. The text should include references to all table. Vertical lines should 

not be used to separete columns. Each cell must have only one information and the table 

must not be inserted as figure to avoid erros in typesetting. Title should have brief and 

self-explanatory. Units of measurement should be appeared in parentheses. 

Explanations that are assential to the understanding of the table should be given as 

footnotes at the bottom of the table. It should be typed by a lower-case letter.  

Figures 



Graphs, photographs and illustrations will be defined as Figure (in bold) and ordered by 

arabic numerals. Graphs must be saved as Excel file (xls extension). Graphs and figures 

done in eletronic form should present the original file. Photographs and illustrations 

should be scanned (300 ipd), saved at TIF or JPG and presented in a separeted file. 

Colour figures can be accepted providing the reproduction costs are met by the author. 

Tables and Figures should be measure 8,2 or 17,0 cm width.  

Acknowledgments 

It must be put under conclusions. Style should be formal and clear  

References 

The following system should be used for arranging references.  

Some Examples:  

Book 

DOMINGUES, P.F., LANGONI, H. Manejo Sanitário Animal. 1th ed. Rio de Janeiro: 

EPUB, 2001. 210p. 

FORTES, E. Parasitologia veterinária. 3a.ed. São Paulo: Ícone. 686p. 

GEORGI, J.R. Parasitologia veterinária. 4a. ed. São Paulo: Manole, 1988. 379p.  

Chapter in a book  

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. 

Theses/dissertation 

BORGES, H. Avaliação de volumosos e concentrados fornecidos em confinamento de 

bovinos de corte na micro-região de Campo Belo - MG, ESAL, Lavras - MG, 1993. 

85p. (Dissertação de Mestrado) - Universidade Federal do Lavras, MG, 1993.  

PINHEIRO, R.R. Vírus da Artrite encefálica caprina. Desenvolvimento e padronização 

de ensaios imunoenzimáticos (ELISA e Dot-Blot) e estudo epidemiológico no Estado 

do Ceará. Belo Horizonte, 2001. 115p. Tese (Doutorado em Ciência Animal) - Escola 

de Veterinária, Universidade Federal de Minas Gerais, MG, 2001.  

Journal papers 

OLIVEIRA, E.R.; BARROS, N.N.; ROBB, T.W., JOHNSON, W.L.; PANT, K.P. 

Substituição das tortas de algodão por feno de leguminosas em rações baseadas em 

restolho da cultura do milho para ovinos em confinamento. Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, Brasília, v.21, n.5, p.555 - 564, 1986.  

Abstracts 



SOUZA, F. X.; MEDEIROS FILHO, S.; FREITAS, J. B. S. Germinação de sementes de 

cajazeira (Spondias mombin L.) com préembebição em água e hipoclorito de sódio. In: 

CONGRESSO BRASILEIRO DE SEMENTES, 11., 1999, Foz do Iguaçu. Resumos... 

Foz do Iguaçu: ABRATES, 1999. p.158 

Conference proceedings papers 

BRAYNER, A. R. A.; MEDEIROS, C. B. Incorporação do tempo em SGBD orientado 

a objetos. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE BANCO DE DADOS, 9., 1994. São Paulo. 

Anais... São Paulo: USP, 1994. p.16-29.  

Conference proceedings papers by internet 

SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total 

na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃOO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, 

Recife. Anais eletrônicos... Recife: FPE, 1996. Disponível em 

<http://www.propesq.ufpe.br/anais/anais/educ/ce04.htm>. Acesso em: 21 jan. 1997.  

Conference proceedings papers in CD  

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.  

General Information  

Mission  

The publication of scientific papers (original articles and short communication) of 

national and international significance to nutrition and animal feed, as well as to 

promote exchangeable experiences with those areas. 

Audience  

It is addressed to professors, scientists, students and the others interested in the field of 

agriculture, fisching, food production, ecology, soil and water resource management.  

 

Editorial policy  

Article submitted to publication will be send to three ad hoc reviewers for evaluations. 

The decision of publication lies with the Editors and it is based on the recommendation 

of Editorial Committee and at least two ad hoc reviewers. It is mandatory that the ad 

hoc reviewers selected for each article be from instituitions other then that of the 

authors. The number of authors for each article should no be more then five, except if 

special reasons are presented and accepted by the Editorial Committee.  

All statement presents in the text are of the authors responsibilities. The Editors reserve 

the right to ajust style to certain standards of uniformity.  



Articles should be send to:  

Ronaldo de Oliveira Sales  

Editor-in-Chief Revista Brasileira de Nutrição Animal  

Rua Tiburcio Cavalcante, 2150 Apto 700  

CEP: 60.125-101 

Fortaleza - CE, Brasil 

E-mail (revistadenutricaoanimal@gmail.com), 
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