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Órgão oficial de informação técnica da ABES - Rio de Janeiro – Brasil         Fevereiro 2022 
 

Regulamento para apresentação de contribuições aos 
“Cadernos Técnicos de Engenharia Sanitária e Ambiental” 
 
1. Objetivo 
 
O presente regulamento objetiva uniformizar a apresentação das contribuições a serem encaminhadas 
para publicação nos Cadernos Técnicos de Engenharia Sanitária e Ambiental (CTESA) em edições 
trimestrais na forma da Notas Técnicas com submissões por chamadas, abertas ou fechadas, e volumes 
especiais de eventos científicos. 
 

2. Formas de contribuição  
 
Os CTESA lançarão na comunidade técnica e científica chamadas específicas para submissão de 
contribuições em áreas do conhecimento consideradas importantes, e não exploradas em volumes 
recentes. Outras edições serão provenientes da seleção dos melhores trabalhos submetidos em eventos 
científicos, previamente acordados com os Editores da Revista, ou de acordos com entidades técnicas e 
científicas, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) etc., sempre quando houver 
disponibilidade orçamentária para o processo de editoração. 
 
2.1. Deste modo, as formas de contribuição são: 
• Nota Técnica 
• Artigo Científico 
 
2.1. A Nota Técnica é uma publicação técnica crítica em temas relevantes e atuais na área da Engenharia 
Sanitária e Ambiental, com contribuições advindas de chamadas específicas a serem amplamente 
divulgadas na comunidade técnica e científica, ou edições fechadas previamente acordadas com os 
Editores da Revista. 
 
2.2. O Artigo Científico é uma exposição completa e original, totalmente documentada, interpretada e 
discutida. Tais contribuições serão advindas da seleção de melhores trabalhos técnicos e científicos de 
eventos nacionais e internacionais, cuja edição especial também será previamente acordada com os 
Editores da Revista. 
 
2.3. Não serão aceitos relatórios, traduções e nem artigos já publicados ou submetidos à publicação em 
outros veículos, ou que impliquem em promoção comercial de determinada marca, produto ou empresa. 
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3. Encaminhamento das contribuições 
 
3.1. No caso de chamadas específicas abertas à comunidade técnica e científica, as contribuições deverão 
ser submetidas pelo e-mail: ctesa@abes-dn.org.br, onde todo o processo passará pela avaliação interna 
da equipe editorial. 
 
3.2. No caso da publicação de edições fechadas, todo o processo de submissão e organização das 
contribuições será feita de maneira descentralizada, e encaminhada ao final à equipe da CTESA pelo e-
mail: ctesa@abes-dn.org.br, onde as mesmas passarão pelo processo de avaliação na modalidade “fast 
track” e avaliação por pares, conforme descrito no item 5.   
 
4. Formato das contribuições 
 
4.1. Os trabalhos submetidos devem estar de acordo com a NBR 14724:2020 – Trabalhos Acadêmicos. 
 
4.2. Poderão ser incluídos figuras, gráficos e ilustrações, desde que o tamanho do arquivo não ultrapasse 
10 MB. A resolução mínima deve ser de 500 dpi, idealmente de 1000 dpi. 
 
4.3. O texto integral não poderá exceder 15 (quinze) páginas, atendendo ao formato estabelecido nos 
itens a seguir (Obs.: A paginação total conta com as referências). 

• Tamanho da página: A-4 
• Margens: 3 cm para esquerda e superior, e 2 cm inferior e direita 
• Espaçamento: 1,5, sem espaços anteriores ou posteriores entre linhas 
• Fonte e tamanho do Título: Times New Roman, tamanho 16 
• Fonte e tamanho dos demais elementos do texto: Times New Roman, tamanho 12 
• Numeração de página: algarismos arábicos, posicionados no canto superior direito 

 
4.4. Todas as contribuições deverão seguir a seguinte sequência de apresentação: 

• Título em português e inglês (até 200 caracteres) – deve ser incluído no corpo do texto e não 
como cabeçalho. 

• Resumo em português e inglês, de 100 a 250 palavras – deve ser incluído no corpo do texto. 
• Palavras-chave em português e em inglês – deve ser incluído no corpo do texto. 
• Título resumido do artigo em português ou inglês (até 60 caracteres) para o cabeçalho. 
• Texto principal sem divisão em colunas. 
• Referências. 
• Obs. 1: Eventuais “Agradecimentos” deverão ser incluídos somente na versão final do artigo 

aprovado para publicação. 
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• Obs. 2: O Nome do(s) autor(es), Currículo resumido(s) do(s) autor(es), endereço para 
correspondência (profissional) devem constar somente no corpo do e-mail, o qual deverá constar 
o título (em inglês e português), os nomes completos dos autores (com indicação do autor para 
correspondência) e endereço dos memos. IMPORTANTE: a colocação destas informações no 
corpo do texto acarretará na devolução do manuscrito aos autores, impactando, desta forma, no 
tempo de avaliação/publicação. 

• Obs. 3.: Contribuições que não obedeçam aos elementos definidos no presente regulamento 
como formato, número máximo de páginas etc., serão devolvidas aos autores, impactando, desta 
forma, no tempo de avaliação/publicação.  

 
4.5. No caso do Artigo Científico, além das observações do item 4.4, todas as contribuições devem 
conter a seguinte estrutura: 

• Introdução: deve descrever claramente o que se conhece, quais as lacunas e ao final ser colocado 
o objetivo da contribuição.  

• Metodologia: deve ser escrita de maneira detalhada para permitir uma ampla compreensão do 
que foi investigado, assim como sua reprodução. A sua divisão em itens muitas vezes ajuda 
bastante na organização dos materiais e métodos empregados. 

• Resultados e Discussão: deve apresentar de maneira clara e direta os principais resultados 
obtidos, com a inclusão de discussões que ajudem a explicar os dados com base na literatura 
técnica científica. 

• Conclusões: deve responder de maneira clara e sucinta ao objetivo da contribuição, evitando-se 
repetições de dados já apresentados e discutidos anteriormente. 

• Referências: devem ser priorizadas referências atuais (idealmente publicados nos últimos cinco 
anos) e que sejam facilmente obtidas por outros. Deve-se evitar e inclusão de publicações em 
congressos, livros etc., e valorizar a inclusão de artigos publicados nos últimos 5 anos em 
periódicos internacionais indexados. 

 
4.6. As referências citadas no texto e listadas ao final do artigo deverão estar de acordo com a norma 
NBR 6023:2018. A título de esclarecimento são apresentadas algumas diretrizes: 
 
4.6.1. As referências citadas no texto devem conter o sobrenome do(s) autor(es), em caixa alta, seguidos 
pelo ano da publicação, observando-se os seguintes critérios: 
 

• Quando houver mais de um trabalho, as citações devem ser em ordem alfabética. 
 

• Trabalhos com mais de três autores devem ser referenciados ao primeiro autor, seguido por “et 
al.” (em itálico e com ponto). 
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• Quando houver mais de uma publicação do mesmo autor, no mesmo ano, o ano da publicação 
deve ser seguido dos componentes “a, b, c...”, em ordem alfabética. 

o Exemplos: ... estudos efetuados por Silva (1994a, 1994b) e por Machado et al. (1995a) 
revelaram...; ... estudos recentes (SOUZA,1993; SILVA, WILSON e OLIVEIRA, 1994; 
MACHADO et al., 1995b) revelaram... 

 
4.6.2. Ao final do trabalho deverá ser apresentada uma lista de todas as referências citadas no texto, de 
acordo com os seguintes critérios, entre outros: 
 

• As referências devem ser relacionadas em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do 
primeiro autor. 

 
• Devem ser referenciados todos os autores (independentemente do número de autores) pelo 

sobrenome seguido pelas iniciais de cada autor, separados por ponto e vírgula. 
o Exemplo: SMITH, P.J.; WATSON, L.R.M.; GREEN, C.M... 

 
• O título do periódico referenciado deverá ser apresentado em itálico. As indicações de volume, 

número e página deverão ser identificados pela letra inicial (“v”, “n”ou “p”), seguida de ponto. 
Não devem ser utilizadas aspas antes e depois do título do trabalho. 

o Exemplo: JEWELL, W.J.; NELSON, Y.M.; WILSON, M.S. Methanotrophic bacteria for 
nutrient removal from wastewater: attached film systems. Water Environment Research, 
v. 64, n. 6, 1992, p. 756-65. 

 
• O título do livro deve ser apresentado em itálico. Devem ser incluídos a edição, o local, a editora, 

o número de páginas e a data. 
o Exemplo: FRANÇA, J.L.; VASCONCELOS A.C. Manual para Normalização de 

Publicações Técnico-Científicas. 8 ed. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2007, 255 p. 
 

• Em capítulos de livros e trabalhos de congressos, a obra principal (título do livro ou 
denominação do congresso) é referenciada em itálico e vem precedida da expressão “In”. 

o Exemplos: 
Anais - CAIXINHAS, R.D. Avaliação do impacto ambiental de empreendimentos hidro-
agrícolas. In: Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, Anais... 
Lisboa: APRH, 1992, p. 203-11. 

 
Capítulo de Livro - KUKOR, J.J.; OLSEN, R.H.; IVES, K. Diversity of toluene 
degradation following exposure to BTEX in situ. In: KAMELY, D.; CHAKABARTY, 
A.; OLSEN, R.H. (Eds.) Biotechnology and Biodegradation. Portfolio Publishing 
Company, The Woodlands, E.U.A.,1989, p. 405-421. 
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5. Julgamento 
 
O processo de revisão é realizado por avaliadores ad-hoc. Estes avaliadores possuem experiência e 
competência reconhecida no tema do artigo que lhe será enviado. A submissão passa inicialmente pelos 
editores que analisam o conteúdo e podem rejeitar ou submeter para avaliação pelos pares. O tempo do 
processo depende da disponibilidade e da coerência destes resultados. A revisão é em double blind, ou 
seja, os avaliadores não conhecem os autores e os estes últimos não conhecem os nomes dos avaliadores. 
 
5.1. O corpo editorial, fará avaliação no modo fast track por meio de seus colaboradores, em caráter de 
urgência. 
 
5.2. Todas as contribuições aprovadas serão publicadas em modo contínuo e em periodicidade trimestral 
no site da revista (https://abes-dn.org.br/?page_id=43257). 
 

6. Comunicação aos autores 
 
O autor principal será comunicado do resultado da avaliação e no caso de artigos recusados, receberão as 
devidas justificativas. O autor terá sete dias para encaminhamento de questionamentos ou dúvidas. 
 

7. Número de autores 
 
O número de autores permitido para cada submissão é de até cinco. Casos excepcionais, enviar e-mail 
para ctesa@abes-dn.org.br para consulta. 
 

8. Responsabilidades e direitos 
 
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 os CTESA/ABES e seus editores de qualquer pendência envolvendo suas publicações. Os 
autores que encaminharem seus artigos cedem aos CTESA/ABES os respectivos direitos de reprodução 
e/ou publicação. Os casos omissos serão resolvidos pelos editores do periódico. 
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