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Escopo 

➢ A Revista Brasileira de Ciências Ambientais – RBCIAMB - publica artigos completos de trabalhos científicos originais 

ou trabalhos de revisão com relevância para a área de Ciências Ambientais.   A RBCIAMB prioriza artigos com 

perspectiva interdisciplinar. O foco central da revista é a discussão de problemáticas que se inscrevam na relação 

sociedade e natureza em sentido amplo, envolvendo aspectos ambientais em processos de desenvolvimento, 

tecnologias e conservação.  

Língua 

➢ A RBCIAMB publica artigos em Português e em Inglês. 

 

Submissão 

 

➢ A submissão dos trabalhos é de fluxo contínuo. 

➢ Os artigos submetidos à RBCIAMB devem ser inéditos e estar dentro do escopo da revista.  

➢ Todo o processo de submissão e análise é feito por via eletrônica, por envio ao endereço rbciamb@abes-dn.org.br. 

Os arquivos devem estar em formato MSWord, ter no máximo 10Mb com todo o conteúdo do artigo, arquivos 

com figuras ou mapas de formato superior devem ser editados de forma a serem compatíveis com a limitação 

apresentada. 

➢ Os trabalhos, sempre que possível, devem ser organizados com a seguinte estrutura: título em português e inglês, 

nome dos autores, instituição dos autores com cidade e estado, resumo, abstract, palavras-

chave, key words, introdução, materiais e métodos, resultados e discussão, conclusões e referências.  

➢ Resumos com no máximo 150 palavras. 

➢ O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, margens 3 cm para esquerda e superior, e 2 cm 

inferior e direita. As páginas deverão ser devidamente numeradas. Deve ser empregada fonte Calibri, corpo 10. O 

espaçamento entre as linhas deverá ser 1,15. O texto integral do artigo não deve ultrapassar 15 páginas. 

➢ IMPORTANTE: no momento da submissão o(s) autor(es) além do artigo e do comprovante de pagamento da taxa 

de submissão deve(m) encaminhar as seguintes declarações assinadas: a) declaração de que o artigo não está em 

revisão para publicação em outro veículo, que não foi publicado anteriormente e que apresenta pelo menos 50% 

de diferença de trabalho similar eventualmente publicado em anais de congresso; b) declaração de que o texto 

foi revisado cuidadosamente para eliminar erros de gramática e ortografia; c) declaração destacando pontos 

principais (pelo menos três itens de destaque no trabalho, indicando, principalmente, a contribuição científica à 

área); d) tabelas de avaliação de artigos da RBCIAMB com a autoavaliação pelos autores do artigo submetido. (Ver 

no Anexo, Tabelas 1 e 2) 

 

 

Figuras e tabelas 

➢ O tamanho máximo que pode ter figura e tabela é de uma página A4; 

➢ Tabelas e figuras devem ser limitadas a 5 no conjunto; 

➢ As figuras e tabelas devem ser numeradas em ordem crescente de acordo com a sua inserção no texto.  

➢ Legendas são posicionadas acima de tabelas e abaixo de figuras. 
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Referências  

 

➢ A Revista Brasileira de Ciências Ambientais adota as normas vigentes da ABNT 2002 - NBR 6023. 

Copyright 

➢ O conteúdo dos artigos é de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es), que declaram se responsabilizar por 

qualquer reclamação de terceiros quanto a conflitos envolvendo direitos autorais, assumindo e isentando a 

RBCIAMB de qualquer pendência envolvendo suas publicações. Os autores que encaminharem seus artigos 

cedem à RBCIAMB os respectivos direitos de reprodução e/ou publicação.  

Sistema de Cobrança 

 

➢ A Revista Brasileira de Ciências Ambientais, cobra taxa de contribuição por submissão de manuscrito. O valor a 

partir de 01/02/2016 é de R$ 100,00 por manuscrito submetido à avaliação.  

➢ Dados bancários:  

Banco: Itaú 

Agência: 0407 

C/C 11437-0 

Razão Social: Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES 

CNPJ: 33.945.015/0001-81 

 

➢ Enviar o comprovante de depósito no momento da submissão. 

➢ A taxa destina-se a não sócios da ABES. Caso o autor seja sócio, enviar e-mail para rbciamb@abes-dn.org.br  

informando número de matrícula ABES para isentar-se da taxa. Associe-se à ABES: http://socio.abes-

dn.org.br/ 

➢ Observação: A taxa de submissão não será restituída caso o manuscrito seja recusado, e o pagamento da taxa 

não garante o aceite do artigo.  

 

 

Avaliação 

➢ Os artigos submetidos à RBCIAMB passarão por pré-avaliação, conforme critérios informados nas Tabelas 1 e 2. 

Caso aprovados nesta etapa serão encaminhados para revisores ad-hoc. No caso dos revisores solicitarem 

alterações as mesmas devem ser realizadas em período de até 30 dias ou a critério do Editor. O autor responsável 

deverá encaminhar uma versão corrigida do manuscrito destacando as alterações realizadas (lembrando se for 

usar o revisor do Word ocultar identificação dos autores) ou enviar documento anexo detalhando todas as 

correções, indicando página e linha onde foram feitas. 
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ANEXO 

Tabela 1 – Pré-avaliação 

 

Tabela 2 - Avaliação 

 
AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

 
SIM NÃO PARCIAL Comentário 

TÍTULO (adequado ao conteúdo do artigo) - aderência ao escopo da revista (tema 
ambiental) 

        

RESUMO - ressalta o objetivo, a metodologia e os resultados 
        

ABSTRACT - emprega adequadamente a língua inglesa e reflete o conteúdo do resumo 
        

Palavras chave (keywords) - pertinentes e não repetem termos do título 
        

 
INTRODUÇÃO 
 

SIM NÃO PARCIAL Comentário 

Apresenta o tema de forma problematizada         

Demonstra visão geral da literatura, ou seja, uma abordagem da literatura para 
realçar a lacuna que o trabalho pretende suprir         

Apresenta a importância do trabalho realizado         

Ao final da introdução, o objetivo do artigo é apresentado         

Objetivo está alinhado ao título do trabalho         

Objetivo é formulado com verbo único e no infinitivo         

 
Revisão da literatura (incorporada à introdução) 
 

SIM NÃO PARCIAL Comentário 

Apresenta pesquisa exaustiva sobre o que já foi publicado sobre o assunto         

Harmoniza vários pontos de vista         

Apresenta visão panorâmica sobre a literatura         

Apresenta referências atuais         

Não é meramente conceitual         

PRÉ-AVALIAÇÃO DE ENQUADRAMENTO SIM NÃO DÚVIDA Comentário 

PERTINÊNCIA - o tema central do artigo é ambiental         

RELEVÃNCIA - o artigo apresenta contribuição científica significativa para a área, e 
demonstra isso 

        

INEDITISMO - não há plágio. Se o artigo já tiver sido apresentado em congresso, a 
versão para a revista deve ter pelo menos 50% de diferença em relação ao artigo de 
congresso 

        

ÉTICA - o trabalho não faz promoção ou crítica indevidos de indivíduo, organização 
e/ou produto 

        

REDAÇÃO - o trabalho está escrito em bom português, com estrutura lógica e de 
forma clara e concisa 

        

Se pelo menos uma resposta aos cinco itens acima for negativa, o artigo deve ser rejeitado 
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Apresenta trabalhos similares (levanta o estado da arte sobre o tema)         

Aborda autores nacionais e internacionais         

Segue estrutura de ideias de acordo com FUNIL (do geral para o específico)         

Faz interligação entre os Itens: abertura, fechamento, conexão entre itens.         

 
MATERIAL E MÉTODOS / Procedimentos Metodológicos 
 

SIM NÃO PARCIAL Comentário 

A descrição dos procedimentos explicita, de forma embasada, como foram atendidos 
todos os objetivos?          

Procedimento foi DETALHADO O SUFICIENTE para ser reproduzido em outros 
estudos?          

Os procedimentos para a coleta de dados foram apresentados?         

A forma como FOI feita a ANÁLISE DOS DADOS foi descrita?          

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

SIM NÃO PARCIAL Comentário 

Os métodos aplicados foram descritos anteriormente         

Os resultados apresentados são discutidos         

São utilizadas tabelas para facilitar a compreensão dos resultados         

São utilizadas figuras para facilitar a compreensão dos resultados         

A discussão dos resultados é de boa qualidade, apresentando coerência, pertinência e 
originalidade na argumentação e reflexão 

        

 
CONCLUSÕES 
 

SIM NÃO PARCIAL Comentário 

São estabelecidas claramente         

São sustentadas pelos dados do trabalho         

São relevantes para o estado da arte         

Generalizações se restringem ao universo amostral         

 
REFERÊNCIAS 
 

SIM NÃO PARCIAL Comentário 

Trabalho possui ao menos 50% de referências bibliográficas e citações oriundas de 
artigos publicados em periódicos científicos de qualidade 

  

  

    

Trabalho possui ao menos 25% de referências bibliográficas e citações oriundas de 
artigos publicados em periódicos científicos internacionais 

  

  

    

Trabalho possui ao menos 50% das referências bibliográficas e citações oriundas de 
artigos publicados em periódicos científicos nos últimos cinco anos 

  

  

    

 


