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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
1. A Revista Brasileira de Fruticultura (RBF) destina-se à publicação de artigos e
comunicações técnico-científicos na área da fruticultura, referentes a resultados de pesquisas
originais e inéditas, redigidas em português, espanhol ou inglês e/ou 1 ou 2 REVISÕES por
número, de AUTORES CONVIDADOS.
2. É imperativo que todos os autores assinem a Declaraçaõ de encaminhamento,
mencionando que: “OS AUTORES DECLARAM QUE O REFERIDO TRABALHO NÃO
FOI PUBLICADO ANTERIORMENTE, OU ENCAMINHADO PARA PUBLICAÇÃO A
OUTRA REVISTA E CONCORDAM COM A SUBMISSÃO E TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS DE PUBLICAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO PARA A RBF.”
OBS: Trabalhos submetidos como artigo não serão julgados ou publicados na forma
de Comunicação Científica, e vice-versa.
3. Os trabalhos podem ter no máximo até 6 (seis) autores e devem ser encaminhados
completo com o nome do(s) autor(es) sem abreviações e notas de rodapé para nosso
arquivo; formato em tamanho A4 (210 x 297mm), numerando linhas e páginas, margens de
2 cm, em espaço entre linhas de um e meio, fonte Times New Roman, no tamanho 13. O
texto deve ser escrito corrido, separando apenas os itens como Introdução, Material e
Métodos, Resultados e Discussão, Conclusão, Agradecimentos e Referências, as Tabelas e
Figuras em folhas separadas, no final do artigo após as Referências.
TAXA DE PUBLICAÇÃO:
a) No encaminhamento inicial (submissão), efetuar o pagamento de R$ 150,00 e, com a
aprovação do trabalho, o restante da taxa, sendo:
b) • R$ 100,00 por PÁGINA DIAGRAMADA para sócios (PRIMEIRO/SEGUNDO
AUTOR DEVERÁ SER SÓCIO): Associe-se a SBF: http://www.fruticultura.org/associe-se
ou
• R$ 200,00 por PÁGINA DIAGRAMADA para não sócios;
 Exemplo: A taxa de publicação para um artigo APROVADO de 12 páginas no Word,
que depois de diagramado somará aproximadamente 8 páginas , será de R$ 800,00 /
sócio e R$ 1.600,00 / não sócio. O pagamento desta taxa deverá ser efetuado com o
ACEITE DO TRABALHO.
d) O pagamento deverá ser efetuado por DEPÓSITO ou TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
no Banco do Brasil, agência nº 0269-0 e Conta-Corrente nº 8356-9 (enviar cópia do
comprovante por e-mail, ou encaminhar como documento suplementar), CNPJ:
51.871.960/0001-68
OBS: Para trabalhos denegados ou encerrados não será devolvido o pagamento inicial.
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e) ScIELO on line publicação : https://mc04.manuscriptcentral.com/rbf-scielo
f) Uma vez publicados, os trabalhos poderão ser transcritos, parciais ou totalmente,
mediante citação da revista exclusivamente neste formato: Nome dos autores, título do
artigo, nome completo da revista (Revista Brasileira de Fruticultura), Jaboticabal
(cidade), volume, número, paginação e ano. As opiniões e conceitos emitidos nos artigos
são de exclusiva responsabilidade do(s) autor (es).
g)E-mail para dúvidas e contato: rbfruti@gmail.com; rbf@fcav.unesp.br
Telefones: (16)3209-7188/7609
4) Os artigos deverão ser organizados em: Título, Nomes dos Autores COMPLETO (sem
abreviações e separados por vírgula, e no caso de dois autores, separadas por &), e no
Rodapé da primeira página deverão constar a qualificação profissional de cada autor, cargo
seguido da Instituição pertencente, endereço (opcional), E-MAIL DE TODOS OS
AUTORES (imprescindível) e menções de suporte financeiro; Resumo (incluindo Termos
para Indexação), Title, Abstract (incluindo Index Terms),Introdução, Material e Métodos,
Resultados e Discussão, Conclusão, Agradecimentos (opcional), Referências, Tabelas e
Figuras ( vide normas para tabelas e figuras). O trabalho deve ser submetido à correção de
Português e Inglês, por profissionais habilitados, antes de ser encaminhado à RBF.
5) As Comunicações Científicas deverão ter estrutura mais simples com 8 páginas, texto
corrido, sem destacar os itens ( Introdução, Material, Resultados e Conclusões), exceto
Referências.
6) As Legendas das Figuras e Tabelas deverão ser autoexplicativas e concisas. As legendas,
símbolos, equações, tabelas, etc. deverão ter tamanho que permita perfeita legibilidade,
mesmo numa redução de 50% na impressão final da revista; a chave das convenções
adotadas deverá ser incluída na área da Figura; a colocação de título na Figura deverá ser
evitada, se este puder fazer parte da legenda; as fotografias deverão ser de boa qualidade.
7) Nas Tabelas, devem-se evitar as linhas verticais e usar horizontais, apenas para a
separação do cabeçalho e final das mesmas, evitando o uso de linhas duplas.
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REFERÊNCIAS:
NORMAS PARA REFERÊNCIA (ABNT NRB 6023, Ago. 2002)
 As Citações de autores no texto deverão ser elaboradas no seguinte formato:
 Quando os autores estão fora dos parênteses, deve ser citado com as letras
minúsculas;
 No caso de dois autores, deve estar separadas por “e”;
 Quando estiver dentro dos parênteses às citações do nome dos autores devem ser
todas em letras maiúsculas separadas por ponto e vírgula; quando mais de dois
autores, citar o primeiro seguido de “et al.” (não use “itálico”).
 As Referências no fim do texto deverão ser apresentadas em ordem
alfabética das seguintes formas:
ARTIGO DE PERIÓDICO
AUTOR (es) (deve constar o nome de todos os autores, não usar et al.), Título do artigo.
Título do periódico, local de publicação, v., n., p., ano.
• NO CASO DA CITAÇÃO SER DA RBF, obedecer na íntegra a Normatização
abaixo:
a) Nome dos autores, título do artigo, nome completo da revista (Revista Brasileira de
Fruticultura), Jaboticabal (cidade), volume, número, paginação e ano.
 Exemplo:
DECONTI, D.; RIBEIRO, M. F.; RASEIRA, M. C.B.; PETERS, J. A.; BIANCHI, V. J.
Caracterização anatômico-fisiológica da compatibilidade reprodutiva de ameixeirajaponesa. Revista Brasileira de Fruticultura, Jaboticabal, v.35, n.3, p.695-703, 2013.
ARTIGO DE PERIÓDICO EM MEIO ELETRONICO
AUTOR(es). Título do artigo. Título do Periódico, cidade, v., n., p., ano.
Disponível em:<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês (abreviado). Ano.
AUTOR(es). Título do artigo. Título do Periódico, local de publicação, v., n. p., ano. CDROM.
LIVRO
AUTOR(es). Título: subtítulo. Edição (abreviada). Local: Editora, ano. p. (total ou parcial).
CAPÍTULO DE LIVRO
AUTOR. Título do capítulo. In: AUTOR do livro. Título: subtítulo. Edição (abreviada).
Local: Editora, ano. páginas do capítulo.
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LIVRO EM MEIO ELETRÔNICO
AUTOR(es). Título. Edição (abreviada). Local: Editora, ano. p. (total ou parcial).
Disponível em<endereço eletrônico>.Acesso em: dia mês (abreviado). Ano.
AUTOR (es). Título. Edição (abreviada). Local: Editora, ano. p. CD-ROM.
EVENTOS
AUTOR. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, numeração, ano, local de realização.
Título… Local de publicação: editora, ano de publicação. p.
EVENTOS EM MEIO ELETRÔNICO
AUTOR. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, numeração, ano, local de realização.
Título. Local de publicação: Editora, data de publicação. Disponível em:<endereço
eletrônico>. Acesso em: dia mês (abreviado) ano.
AUTOR. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, numeração, ano, local de realização.
Título. Local de publicação: Editora, ano de publicação. CD-ROM.
DISSERTAÇÃO,
TESES
E
TRABALHOS
DE
GRADUAÇÃO
AUTOR. Título. ano. Número de folhas ou volumes. Categoria da Tese (Grau e área de
concentração)- Nome da faculdade, Universidade, ano.
8. NORMAS PARA TABELAS E FIGURAS:
TABELA – Microsoft Word 97 ou versão superior; Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
Parágrafo/Espaçamento simples; Largura da tabela em 10 ou 20,6 cm; título ou rodapé
deverá ser digitado no MS Word. (ENVIAR TABELA NO FINAL DO ARTIGO,
COMO TEXTO E NÃO COMO IMAGEM)
GRÁFICO – Microsoft Excel/ Word 97 ou versão superior; Fonte: Times New Roman,
tamanho 12; Parágrafo/Espaçamento simples; Largura da em 10 ou 20,6 cm; Além de
constar no FINAL do ARTIGO, o arquivo do gráfico deverá ser enviado
separadamente, como imagem ( na extensão jpg, tif ou gif com 300 dpi de resolução).
No caso de uma figura com 2,4,6 ou mais gráficos/figuras, estes deverão ser enviados em
um único arquivo de preferência gravados em JPG. O título ou rodapé deverá ser digitado
no MS Word. Podem ser coloridos.
FOTOS – Todas as fotos deverão estar com 300 dpi de resolução em arquivo na extensão:
jpg, jpeg, tif ou gif; Além de estarem no corpo do trabalho, as fotos devem estar em
arquivos separados; O título ou rodapé deverá ser digitado no MS Word.
FIGURAS OU IMAGENS GERADAS POR OUTROS PROGRAMAS – As imagens
geradas por outros programas que não sejam do pacote Office Microsoft, devem estar com
300 dpi na extensão: jpg, tif ou gif; Largura de 10 ou 20,6 cm; O título ou rodapé deverá
ser digitado no MS Word. Podem ser coloridas.

