
DIRETRIZES PARA AUTORES 
 

A Revista Científica AMAZÔNIA, VIDA E CONHECIMENTO de orientação 
pluralista, publica trabalhos científicos de colaboradores nacionais ou internacionais 
que apresentem contribuições originais relacionadas às diversas áreas do conhecimento 
contempladas pela mesma. 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões 
que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 
 
Normas para a publicação 

 
1. O arquivo de submissão deve estar em formato Microsoft Word, Open Office ou RTF 
e ter, no máximo, 2 MB. A fonte deve ser Times New Roman, tamanho 12, espaço duplo. 
As páginas devem estar configuradas 
em tamanho A4, com margens de 3 cm. As páginas e as linhas devem ser numeradas de 
forma contínua. 
 
2. O artigo deve ser acompanhado de uma carta de submissão indicando que: 
a) os dados contidos no trabalho são originais e precisos; 
b) todos os autores participaram do trabalho de forma substancial e estão preparados 
para assumir responsabilidade pública pelo seu conteúdo; 
c) a contribuição apresentada à Revista não foi previamente publicada e nem está em 
processo de publicação, no todo ou em parte, em outro veículo de divulgação; 
 
3. A extensão máxima para artigos e revisões é de 30 páginas (ou 7500 palavras, 
excluindo a folha de rosto), dez páginas (2500 palavras) para Notas Científicas e cinco 
páginas para outros tipos de contribuições. 
 
4. Citações devem ser feitas conforme o sistema autor-data. 
a) Citações diretas curtas (até 3 linhas) devem ser apresentadas com “aspas duplas”, no 
corpo do texto, seguidas da indicação da fonte (Autor, ano, p.). 
b) Citações diretas longas (mais de 3 linhas) devem ser apresentadas em fonte tamanho 
10, espaço interlinear 1,0 e recuo de 4 cm na margem esquerda, seguidas da indicação 
da fonte (Autor, ano, p.). 
c) Citações no texto com um autor (Sabedot, 2006); dois autores (Prata e Locatelli, 
2006); três ou mais autores (Silva et al., 1999). No caso dos nomes dos autores fazerem 
parte da frase, apenas o ano da publicação deve vir entre parênteses. Quando houver, 
no mesmo ano, mais de um artigo de mesma autoria, deve-se acrescentar letras 
minúsculas após o ano (ex.: Corseiul et al., 2000a; 2000b). Quando houver mais de uma 
citação dentro de um mesmo parêntese, estas devem ser apresentadas em ordem 
cronológica (ex.: Bacon, 1984; La Salle, 1988; Lise et al., 1993; Souza et al., 2000). 
 
5. Referências Bibliográficas devem ser apresentadas no final do texto em ordem 
alfabética de autor. Se a referência está disponível na internet o endereço de acesso 
(URL) deve ser informado. Todos os autores da 



obra devem ser citados. As citações de trabalhos publicados em eventos científicos não 
poderão ultrapassar 10% do total de referências citadas. Não serão aceitas citações de 
resumos ou de relatórios não publicados. 
 
6. Figuras e tabelas deverão já estar inseridas no texto. 
a) Tabelas: deverão ser numeradas consecutivamente com algarismos arábicos e 
antecedidas pelo título. Deverão apresentar legendas explicativas e estar de acordo com 
as normas de apresentação tabular. 
São permitidas até cinco tabelas por artigo. Utilizar espaço simples e a função “tabela” 
para digitar a tabela. As tabelas podem ser carregadas como arquivos separados OU 
inseridas no corpo do manuscrito. 
b) Figuras: gráficos, fotografias, desenhos, esquemas, fórmulas, modelos, etc., deverão 
ser acompanhadas de legendas explicativas, estar inseridas no texto e ser numeradas 
consecutivamente em algarismos arábicos. São limitadas a sete em artigos. Cada figura 
deve ser carregada em arquivo separado e estar em formato gráfico (JPG ou TIFF). Deve 
ser de alta qualidade e com resolução de 300 dpi. Para ilustrações 
em bitmap, utilizar 600 dpi. 
 
7. Formato e Estilo do artigo a ser entregue  
a) Folha de rosto: Esta página deve conter o título, nome completo (sem abreviaturas), 
endereços institucionais completos e endereços eletrônicos dos autores. Os nomes das 
instituições não devem ser abreviados. Usar um asterisco (*) para indicar o autor 
correspondente. Título: Centralizado, com a primeira letra maiúscula. Deverá estar de 
acordo com o conteúdo do artigo, levando em consideração o caráter da revista, com, 
no máximo, 20 palavras. Título em uma segunda língua: versão do título em inglês ou 
espanhol (caso o artigo tenha sido redigido em inglês ou espanhol, deve ser uti lizada, 
obrigatoriamente, a versão em português). Autor(es): nome por extenso, sem 
abreviaturas, centralizado. Para vários autores, todos os nomes em sequência separados 
por vírgula e número em sobrescrito para indicar a filiação Institucional. Filiação 
institucional: indicar titulação, departamento, instituto ou faculdade e universidade ou 
instituição de vínculo, endereço completo e e-mail de contato. 
b) Corpo do manuscrito. O corpo do manuscrito deve ser organizado da seguinte forma: 
Título, Resumo, Palavras-Chave, Introdução, Desenvolvimento (onde poderão constar 
Procedimentos Metodológicos, Discussão e Resultados), Considerações Finais, 
Referências Bibliográficas, Legendas de figuras e Tabelas. Para submissões em língua 
estrangeira, incluir título, resumo e palavras-chave em português; artigos em língua 
portuguesa ou espanhola, incluir título, resumo e palavras-chave em inglês. As Notas 
Científicas são redigidas separando os tópicos (isto é: Introdução, Procedimentos 
Metodológicos, Discussão e Resultados) em parágrafos, mas sem incluir os títulos das 
seções. Notas Científicas, como no caso do artigo, também devem conter: Título, Nomes 
e endereços institucionais e eletrônicos dos autores, Resumo, Palavras-Chave e os 
tópicos do artigo completo incluindo título em inglês, abstract e keywords. São 
permitidas até três figuras e duas tabelas. 
Título: Centralizado, com a primeira letra maiúscula. Deverá estar de acordo com o 
conteúdo do artigo, levando em consideração o caráter da revista, com, no máximo, 20 
palavras. 



Resumo: deverá conter entre 150 e 250 palavras, e consistir na apresentação concisa 
de cada parte do trabalho, destacando objetivo(s), metodologia, resultados e 
conclusões. Parágrafo único escrito em tamanho de fonte 11 e espaço entre linhas 
simples. 
Palavras-chave: entre 3 a 5 palavras ou expressões curtas que identifiquem o 
conteúdo do artigo. Utilizar, preferencialmente, palavras-chave que não façam parte do 
título. 
Abstract: Versão do resumo para a língua inglesa. Caso o trabalho seja escrito em 
inglês, deve constar um resumo em português. 
Keywords: Palavras-chave em inglês. Tal como no item anterior, se o trabalho for 
escrito em inglês, deverão ser apresentadas palavras-chave em português.  
Introdução: Enfatizar o propósito do trabalho e fornecer, de forma sucinta, o estado 
do conhecimento sobre o tema em estudo. Especificar claramente os objetivos ou 
hipóteses a serem testados. Não incluir resultados ou conclusões e não utilizar 
subtítulos na Introdução. 
Desenvolvimento: Esta seção deve ser organizada cronologicamente e explicar os 
procedimentos realizados, de tal modo que outros pesquisadores possam repetir o 
estudo. O procedimento estatístico utilizado deve ser descrito nesta seção. 
Procedimentos-padrão devem ser apenas referenciados. As unidades de medidas e as 
suas abreviações devem seguir o Sistema Internacional. Equipamento específico 
utilizado no estudo deve ser descrito, indicando o modelo. Material testemunho 
(amostra para referência futura) deve ser depositado em coleção científica e informado 
no manuscrito. 
Considerações Finais/Conclusão: As conclusões e/ou resultados devem 
apresentar os dados obtidos com o mínimo julgamento pessoal. Não repetir no texto 
toda a informação contida em tabelas e figuras. Não apresentar a mesma informação 
(dados) em tabelas e figuras simultaneamente. 
Aspectos éticos e legais: Para estudos que exigem autorizações especiais (Comitê 
de Ética - CONEP, IBAMA, CNTBio, INCRA/FUNAI, EIA/RIMA, outros) informar o número 
do protocolo e a data de aprovação. É responsabilidade dos autores o cumprimento da 
legislação específica relacionada a estes aspectos. A discussão deve ter como alvo os 
resultados obtidos. Evitar mera especulação. Entretanto, hipóteses bem fundamentadas 
podem ser incorporadas. Apenas referências relevantes devem ser incluídas. As 
conclusões devem conter uma interpretação sucinta dos resultados e uma mensagem 
final que destaque as implicações científicas do trabalho. As conclusões podem ser 
apresentadas como um tópico separado ou incluídas no final da seção Discussão. 
Referências Bibliográficas: Todos os autores da obra devem ser citados. As citações 
de trabalhos publicados em eventos científicos não poderão ultrapassar 10% do total de 
referências citadas. Não serão aceitas citações de resumos ou de relatórios não 
publicados. Veja os exemplos: 
a) Livro 

LEITÃO, M. 2011. La Saga Brasileira. A longa luta de um povo por sua moeda. Rio de Janeiro: 

Record, 476p. 

b) Capítulo de Livro 

SABEDOT, S. 2006. A sustentabilidade dos recursos naturais não renováveis. In: S. Sabedot; A. 

Toaldo; R. Penna. (Org.). Conhecimento, Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional. 

Canoas: Unilasalle, p. 107-121.  



c) Artigo 

CROCHÍK, L.; FRELLER, C. C,; DIAS, M.A.L.; FEFFERMANN, M.; NASCIMENTO, R. 

B.; CASCO, R. 2009. Atitudes de professores em relação à educação inclusiva. Psicologia, 

Ciência e Profissão, 29(1):40-59. 

a) Tese ou Dissertação 

BELTRAN-PEDREROS, S. 2012. Mercúrio em componentes bióticos e abióticos em 

ecossistema de várzea, Lago Manacapuru, Amazônia central. Tese (Doutorado em Ciências 

Pesqueiras nos Trópicos) Universidade Federal do Amazonas, 108p. 

b) Publicação Eletrônica 

NORRBOM, A. L. Fruit fly (Diptera: Tephritidae) faunal statistics. Disponível em: . Acesso em: 

12 dez. 2001. 

c) Trabalho em Evento 

SILVA, R.N.; OLIVEIRA, R. 1996. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade total na 

educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4, 1996, Recife, PE. 

Anais (on-line), Recife, UFPE-PROPESQ, 1996. Disponível: 

http://www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm 

d) Documento Técnico 

WITT, P. B. R. (Coord.). 2008. Plano de Manejo: Unidade de Conservação Reserva Biológica 

do Lami José Lutzenberger. Porto Alegre: SMAM, 221p. 

 


