INSTRUÇÕES AOS AUTORES
A Revista Brasileira de Ciência do Solo é um periódico de divulgação científica publicado pela Sociedade
Brasileira de Ciência do Solo (SBCS).
Os trabalhos submetidos à publicação somente poderão ser enviadas pelo site www.sbcs.org.br , e não
mais em papel, e nas seguintes formas:
Artigos ou notas científicas.
Revisões de literatura sobre tema específico.
Cartas ao Editor de, no máximo, quatro páginas digitadas em espaço duplo, contendo um dos seguintes
temas: a) Comunicação de matéria diretamente ligada à Ciência do Solo; b) Comentário crítico de trabalhos
publicados na Revista Brasileira de Ciência do Solo.
Só serão aceitos trabalhos escritos em português ou inglês, depois de revistos e aprovados pela Comissão
Editorial, e que não foram publicados e não submetidos à publicação em outro veículo. Excetuam-se, nesta
última limitação, os apresentados em congressos, em forma de resumo. O autor que encaminhar o trabalho
deverá se responsabilizar pelos demais autores, quando houver, como co-responsáveis pelo conteúdo
científico do trabalho.
Os trabalhos subdivididos em partes I, II..., devem ser enviados juntos, pois serão submetidos aos mesmos
revisores.
Solicita-se observar as seguintes instruções para o preparo dos artigos e notas científicas:
1. O original deve ser encaminhado completo e revisto.
2. Deve ser enviado digitado em espaço 1,5, utilizando fonte "Times New Roman 12", formato A4,
enumerando-se todas as páginas e as linhas do texto.
3. O trabalho deve ser o mais claro e conciso possível. Somente em casos especiais serão aceitos trabalhos
com número de páginas de texto superior a quinze.
4. Os artigos, notas e revisões deverão ser iniciados com o título do trabalho e, logo abaixo, os nomes
completos dos autores. Como chamada de rodapé referente ao título, deve-se usar número-índice que
poderá indicar se foi trabalho extraído de tese, ou apresentado em congresso, entidades financiadoras do
projeto e, necessariamente, a data (Recebido para publicação em / / ) em que o trabalho foi recebido para
publicação. O cargo, o local de trabalho dos autores [endereço postal e, se possível, eletrônico (E-mail)],
deverão ser inseridos também no rodapé, em numeração consecutiva de chamada de números-índices
colocados logo após o nome de cada autor. A condição de bolsista poderá ser incluída.
5. Os artigos deverão ser divididos, sempre que possível, em seções com cabeçalho, na seguinte ordem:
RESUMO, SUMMARY (precedido da tradução do título para o inglês), INTRODUÇÃO, MATERIAL
E MÉTODOS, RESULTADOS, DISCUSSÃO, CONCLUSÕES, AGRADECIMENTOS e
LITERATURA CITADA. Não há necessidade dessa subdivisão para os artigos sobre educação, revisões
de literatura e notas científicas, embora devam ter, obrigatoriamente, RESUMO e SUMMARY.
Tais seções devem ser constituídas de:
5.1. TÍTULO do trabalho que deve ser conciso e indicar o seu conteúdo.
5.2. RESUMO que deve apresentar, objetivamente, uma breve frase introdutória, que justifique o
trabalho, o que foi feito e estudado, os mais importantes resultados e conclusões. Será seguido da
indicação dos termos de indexação, diferentes daqueles constantes do título. A tradução do RESUMO
para o inglês constituirá o SUMMARY.
5.3. INTRODUÇÃO que deve ser breve, esclarecendo o tipo de problema abordado ou a(s) hipótese(s) de
trabalho, com citação da bibliografia específica e finalizar com a indicação do objetivo do trabalho.
5.4. MATERIAL E MÉTODOS em que devem ser reunidas informações necessárias e suficientes que
possibilitem a repetição do trabalho por outros pesquisadores.
5.5. RESULTADOS que devem conter uma apresentação concisa dos dados obtidos. Quadros ou figuras
devem ser preparados sem dados supérfluos.
5.6. DISCUSSÃO que deve conter os resultados analisados, levando em conta a literatura, mas sem
introdução de novos dados.
5.7. CONCLUSÕES que devem basear-se somente nos dados apresentados no trabalho e deverão ser
numeradas.
5.8. AGRADECIMENTOS devem ser sucintos e não aparecer no texto ou em notas de rodapé.

5.9. LITERATURA CITADA, incluindo trabalhos citados no texto, quadro(s) ou figura(s) e inserida em
ordem alfabética e da seguinte forma:
a. Periódicos: Nome de todos os autores, Título do artigo. Título abreviado do periódico, volume:
páginas inicial e final, ano de publicação. Exemplo:
FONSECA, J.A. & MEURER, E.J. Inibição da absorção de magnésio pelo potássio em
plântulas de milho em solução nutritiva. R. Bras. Ci. Solo, 21:47-50, 1997.
b. Livro: Autores. Título da publicação. Número da edição. Local, Editora, ano de publicação. Número
de páginas. Exemplo:
KONHNKE, H. Soil physics. 2.ed. New York, MacGraw Hill, 1969. 224p.
c. Participação em obra coletiva: Autores. Título da parte referenciada seguida de In: Nome do
editor. Título da publicação, número da edição. Local de Publicação, Editora, ano. Páginas inicial e
final. Exemplos:
- Capítulo de livro:
JACKSON, M.L. Chemical composition of soil. In: BEAR, F.E., ed. Chemistry of the soil.
2.ed. New York, Reinhold, 1964. p.71-141.
- Trabalho em Anais:
VETTORI, L. Ferro “livre” por cálculo. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA
DO SOLO, 15., Campinas, 1975. Anais. Campinas, Sociedade Brasileira de Ciência do
Solo, 1976. p.127-128.
- CD ROM:
SILVA, M.L.N.; FREITAS, P.L.; BLANCANEAUX, P. & CURI, N. Índice de erosividade
de chuva da região de Goiânia (GO). In: CONGRESSO LATINO AMERICANO DE
CIÊNCIA DO SOLO. 13., 1996. Anais. Águas de Lindóia, EMBRAPA, 1996. CD ROM
- Internet:
EL NIÑO and La Niña. Disponível em: < http://www.stormfax.com/elnino.htm>. Acesso
em 15 out. 2000.
As abreviações de nome de revistas devem ser feitas de acordo com as usadas pelos “abstracting journals”,
como dos Commonwealth Agricultural Bureaux.
6. As Referências no texto deverão ser feitas na forma: Silva & Smith (1975) ou (Silva & Smith, 1975).
Quando houver mais de dois autores, usar a forma reduzida: (Souza et al., 1975). Referências a dois ou
mais artigos do(s) mesmo(s) autor(es), no mesmo ano, serão discriminadas com letras minúsculas (Ex.:
Silva, 1975a,b).
7. Os quadros deverão ser numerados com algarismos arábicos, sempre providos de um título claro e conciso
e construídos de modo a serem auto-explicativos. Não usar linhas verticais. As linhas horizontais devem
aparecer para separar o título do cabeçalho e este do conteúdo, além de uma ao final do quadro. O quadro
deve ser feito por meio de uma tabela (MICROSOFT WORD/TABELA/INSERIR TABELA), no qual
cada valor deve ser digitado em células distintas, estando centralizado e alinhado.
8. Os gráficos deverão ser preparados, utilizando-se “Softwares” compatíveis com “Microsoft Windows”
(“Excel”, “Harvard Graphics”, “Power Point”, “Sigma Plot”, etc.). Não serão aceitas figuras que repitam
informações de quadros.
9. Fotos e mapas deverão ser enviados digitalizados, utilizando-se “Softwares” compatíveis com “Microsoft
Windows” (em um dos formatos: BMP, JPG, TIFF, GIF e WMF).
10. Fotos coloridas, quando imprescindíveis, a critério da Comissão Editorial, serão, também, aceitas. Os
custos adicionais deverão ser cobertos pelos autores.
11. Para cada artigo publicado, serão distribuídas, gratuitamente, ao primeiro autor, 50 separatas, que se
encarregará de distribuí-las aos demais autores.

Endereço: Revista Brasileira de Ciência do Solo, C. Postal 231, CEP 36571-000 Viçosa, MG - Brasil. Fone e
Fax (31) 3899-2471, E-mail: sbcs@ufv.br

