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APRESENTAÇÃO

Com o objetivo de acompanhar a modernização na difusão
das tecnologias, via publicações, atualizou-se este "Manual para
publicações da EPAMIG". Além das adequações próprias promovidas
pelo Departamento de Informação Tecnológica (DPIT), por meio da
Deliberação no 629/2010, no 685/2013 e no 754/2017, foram consideradas também as regras do Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como manuais e dicionários relativos às Ciências
Agrárias, Veterinárias e Ambientais.
O "Manual para publicações da EPAMIG" constitui peça fundamental na padronização e qualidade das publicações da Empresa.
Por meio deste Manual, garante-se a unicidade das informações
dentro do padrão e exigência para publicações técnico-científicas.
É imprescindível que todos os autores e editores sigam as normas
contidas neste Manual, as quais contribuem para a confiabilidade e
o reconhecimento dos trabalhos publicados pela EPAMIG.
Nilda de Fátima Ferreira Soares
Presidente da EPAMIG
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1 INTRODUÇÃO
Este Manual, aprovado pela Deliberação no 487/2007, sedimenta uma
importante convivência da EPAMIG com seus colaboradores técnicos na
edição das publicações destinadas à difusão de tecnologia.
O objetivo é expor, de modo ordenado e sistemático, as normas
adotadas por esta Empresa, para publicação de artigos na revista Informe
Agropecuário e para a produção do Boletim Técnico, Série Documentos,
Circulares Técnicas, Resumos Simples e todas as publicações que se
fizerem necessárias.
O Manual define princípios de uniformidade, com base nas normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), os quais dão às publicações o padrão exigido para documentos técnico-científicos, e orienta os
autores quanto à linguagem e aos padrões adotados para as publicações
da EPAMIG.
2 COMPETÊNCIA
As publicações da EPAMIG são regidas pelas determinações do Conselho de Publicações e Informação Tecnológica (COPIT) e Comissão Editorial de Publicações e Informação Tecnológica (COED) (Deliberação no
754/2017), que têm como membros profissionais das áreas técnica e de
produção editorial da EPAMIG.
2.1 Conselho de Publicações e Informação Tecnológica
Determina as políticas e diretrizes a serem aplicadas ao Informe Agropecuário e demais publicações. Compete ao Conselho discutir e aprovar
a pauta anual do Informe Agropecuário, a partir das propostas encaminhadas pelos pesquisadores da EPAMIG, em consonância com a demanda
e as tendências do agronegócio, e estabelecer atribuições e prerrogativas
à Comissão Editorial.
2.2 Comissão Editorial de Publicações e Informação Tecnológica
Competências:
a) estabelecer linha editorial, normas e políticas editoriais, prezando
a coerência de linguagem e conteúdo e a qualidade das publicações
técnico-científicas;
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b) estabelecer normas e avaliar informação tecnológica a ser disponibilizada no site da Empresa;
c) discutir e aprovar a pauta anual da Revista Informe Agropecuário
de acordo com as demandas e as tendências do setor agropecuário
e agroindustrial;
d) decidir pela inclusão ou retirada de artigos de acordo com as normas
editoriais e princípios éticos da Revista;
e) tomar decisões e dar orientações voltadas à excelência das publicações, tanto na forma quanto no conteúdo;
f) acompanhar e fazer cumprir os cronogramas de trabalho;
g) disseminar, dentro e fora da EPAMIG, ações e informações que reforcem a contribuição das publicações para a difusão de tecnologias
para o setor agropecuário e agroindustrial;
h) sugerir o lançamento de edições especiais do Informe Agropecuário
e demais publicações;
i) definir e regulamentar o processo de submissão de material técnicocientífico para publicação;
j) zelar pela multidisciplinaridade das publicações e autores, bem
como pela representatividade e equilíbrio entre pertencentes ou
não ao quadro da EPAMIG;
k) contribuir na busca da sustentabilidade da Revista Informe Agropecuário e demais publicações;
l) promover a atualidade, veracidade e qualidade das publicações,
considerando o interesse da Empresa, do governo e dos leitores;
m) propor novos critérios ou forma de distribuição, em qualquer meio;
n) avaliar tecnicamente propostas para a produção de livros e emitir
Declaração de Aceite para submissão de projeto às fontes financiadoras.
A pauta anual do Informe Agropecuário deverá ser respeitada. Não
poderá haver inserções de temas não aprovados. Somente em casos de
não cumprimento dos prazos pelo Editor-técnico, haverá substituição de
temas na pauta. Tal mudança deverá ter a anuência da COED. O Editor-
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chefe deve avaliar a pauta da publicação substituta e conferir se esta se
enquadra no modelo do Informe Agropecuário.
À EPAMIG, reserva-se o direito de não incluir artigos que, após rastreamento eletrônico antiplágio e avaliação da COED, estejam inadequados.
2.3 Editor-técnico
Como responsável técnico pela publicação, compete ao Editor-técnico
a definição do enfoque da publicação, dos autores e, consequentemente,
da ordem dada aos artigos no Sumário. O Editor-técnico encaminha e-mail
convite aos autores, propondo artigos juntamente com cópia deste Manual1.
Ao receber os artigos dos autores, o Editor fará a leitura técnica de avaliação de conteúdo e de verificação, quanto ao atendimento às normas deste
Manual. Esta revisão deverá ter o apoio de consultores técnico-científicos
escolhidos entre pesquisadores externos ou internos à EPAMIG, pelo Editor-técnico. Se o artigo não vier completo, o Editor-técnico deverá solicitar
providências ao autor. É também de sua competência a definição de título
sucinto da publicação, que melhor traduza o assunto da edição. O Editor-técnico, ao aceitar a coordenação de um tema, assume com o Departamento
de Informação Tecnológica (DPIT) o compromisso com relação a prazos e
a solicitações para equacionar dúvidas técnicas e de produção da revista.
Deverá também ter disponibilidade para as leituras obrigatórias e ajustes
nos artigos durante a produção do Informe. Estas leituras realizam-se em
duas etapas. A primeira, acontece após os trabalhos de revisão de português
e de normalização realizados no DPIT. Nessa ocasião, o Editor-técnico faz
a leitura dos artigos ainda em Word para resolver dúvidas e alterações
propostas. Na segunda leitura, o trabalho estará diagramado, no padrão da
revista, cabendo ao Editor-técnico verificar ilustrações, tabelas, quadros,
gráficos, fórmulas, legendas, fontes, créditos, nomes científicos e a fidelidade do texto ao que foi decidido na primeira leitura. Esta conferência é
feita por via eletrônica, em PDF.
Quando finalizados, os artigos serão enviados em PDF para os dois
primeiros autores, com prazo de 48 horas, para conferência e aprovação.
__________

1
O "Manual para publicações da EPAMIG" encontra-se no site: www.epamig.br, em
Publicações.
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2.4 Consultores técnico-científicos
Profissionais escolhidos pelos Editores-técnicos para avaliação e revisão
técnica de artigos de áreas específicas, relacionados com o tema da edição.
Podem ser até dez profissionais da EPAMIG ou não.
2.5 Editor-chefe
Como Secretário-executivo do COPIT e da COED, compete ao Editor-chefe todas as iniciativas para a produção do Informe Agropecuário, desde
o levantamento de propostas junto aos chefes das Unidades Regionais,
pesquisadores e coordenadores de transferência e difusão de tecnologia,
até a definição de prazos e acompanhamento das pautas junto aos Editores-técnicos. É responsável pelo acompanhamento da Revista dentro do DPIT,
seu andamento quanto a prazos e produção. Deve zelar pela realização dos
trabalhos com qualidade, em cada um dos setores de produção. O Editor-chefe deverá decidir sobre a inserção de publicidades na revista de acordo
com a planilha de comercialização, observando o respeito ao anunciante e
ao leitor, e a prioridade na manutenção da credibilidade da revista. Cabe
ao Editor-chefe fazer a leitura final e a conferência da publicação em todo
o seu conjunto, dirimindo dúvidas ou falhas com os Editores-técnicos e
autores, por meio de prova eletrônica para permissão de publicação de
artigo pela Revista.
O Editor-chefe não pode interferir no conteúdo técnico do artigo,
alterando-o, mas pode, sempre que for necessário, decidir a melhor disposição dos artigos, melhor redação para frases confusas e definir, com o
Setor de Revisão sobre a correção dos textos, segundo o original, quando
os autores não forem localizados ou houver omissão ou indisponibilidade
do Editor-técnico. Cabe ao Editor-chefe decidir, com a chefia da Divisão
de Produção Editorial (DVED) e com o designer, a capa do Informe Agropecuário, mediante sugestão por parte do Editor-técnico.
A entrevista é competência do Editor-chefe, a partir da indicação do
entrevistado e da sugestão de perguntas por parte do Editor-técnico. A
linha editorial do Informe Agropecuário permite apenas uma entrevista. O
entrevistado não poderá ser autor dos artigos, editor técnico ou consultor
técnico da edição.
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Compete ao Editor-chefe acionar o Editor-técnico para as leituras
devidas e conferir o arquivo a ser enviado para a gráfica.
É atribuição do Editor-chefe encaminhar relatório à Diretoria de Operações Técnicas (DROT), quanto ao cumprimento de prazos e apoio do
Editor-técnico à produção da edição.
2.6 Chefia de Divisão de Produção Editorial
Compete ao chefe da DVED planejar, desenvolver e avaliar todas as
etapas de produção editorial das publicações, bem como a conferência
da prova final, juntamente com o Editor-chefe com acompanhamento da
Coordenação de Produção Gráfica e da área responsável pela captação de
anúncios.
É também atribuição da DVED o rastreamento eletrônico antiplágio de
todos os artigos antes do início da produção de cada edição. Essa ferramenta
auxilia na identificação de similaridades, com o objetivo de reduzir o uso
inadequado de informações.
A impressão das publicações é acompanhada pela DVED desde a
solicitação do orçamento gráfico até a entrega da publicação pronta no
almoxarifado.
3 CARACTERIZAÇÃO
3.1 Informe Agropecuário
O Informe Agropecuário é uma publicação seriada, periódica, trimestral, de caráter técnico-científico. Tem como objetivo principal difundir
tecnologias geradas ou adaptadas pela EPAMIG, seus parceiros e outras
instituições, para o desenvolvimento do agronegócio de Minas Gerais.
Trata-se de um importante veículo de orientação e informação para todos
os segmentos agropecuários, bem como de todas as instituições de pesquisa, universidades, escolas federais e/ou estaduais de ensino agropecuário,
produtores rurais, empresários e demais interessados. É peça importante
para difusão de tecnologia, devendo, portanto, ser organizada para atender às necessidades de informação de seu público, respeitando sua linha
editorial e a prioridade de divulgação de temas resultantes de projetos e
programas de pesquisa realizados pela EPAMIG e seus parceiros. A revista
Informe Agropecuário é produzida nas versões impressa e digital.
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A produção do Informe Agropecuário segue uma pauta e um cronograma
previamente estabelecidos pelo COPIT da EPAMIG, conforme a demanda
do setor agropecuário e em atendimento às diretrizes de Governo. Cada
edição versa sobre um tema específico de importância econômica para
Minas Gerais.
A linha editorial do Informe Agropecuário define a seguinte orientação:
culturas vegetais e temas da área animal devem-se esgotar, numa ordem
crescente, de acordo com o enfoque da edição. Deve conter sempre um
artigo inicial com panorama econômico da cultura ou atividade. Esta linha
só não será seguida para temas de Meio Ambiente e em caso de resultado
de pesquisa da EPAMIG ou edições especiais.
A revista deve manter um limite máximo de 10 artigos, somando um
total de 100 páginas, sendo 90 para conteúdo (incluindo fotografias, tabelas, quadros, gráficos, referências etc.) e 10 para publicidade e diversos.

O formato é 21 x 28 cm.
3.2 Boletim Técnico
O Boletim Técnico é uma publicação seriada, não periódica, editada
pela EPAMIG. Veicula tecnologias da Empresa e de seus parceiros sobre
culturas ou atividades agropecuárias, com enfoque direto no produtor.
Poderá ter um ou mais autores, sendo que o responsável técnico deverá
ser da EPAMIG.
O Boletim é constituído de um único artigo técnico, cujo tema será
escolhido de acordo com os trabalhos de pesquisa em desenvolvimento
ou com a necessidade e/ou possibilidade de aplicação imediata de tecnologia específica.
O formato é 21 x 14,5 cm.
3.3 Série Documentos
A Série Documentos é uma publicação seriada, não periódica, editada
pela EPAMIG, para apresentação de análises, avaliações e estudos das culturas e atividades agropecuárias, com enfoque econômico ou institucional.
Poderá ter um ou mais autores, sendo que o responsável técnico deverá
ser da EPAMIG.
O formato é 21 x 14,5 cm.
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3.4 Circular Técnica
A Circular Técnica é uma publicação seriada, não periódica, de divulgação interna e/ou externa, que apresenta um conjunto de informações,
recomendações e alertas sobre sistemas de cultivo ou de criação. Poderá
ter um ou mais autores, sendo que o responsável técnico deverá ser da
EPAMIG.
O formato é 21 x 29,7 cm.
3.5 Anais
Publicação periódica utilizada para divulgar os trabalhos apresentados
nos eventos técnico-científicos da EPAMIG. Os Anais podem ser de eventos
como: Seminário, Congresso, Conferência, Simpósio. Dentre estes eventos,
os que mais se destacam na EPAMIG são o Seminário de Iniciação Científica
e Tecnológica e o Congresso Nacional de Laticínios.
Os Anais são compostos por Resumos Simples revisados tecnicamente
pela Comissão Científica do Evento e devem ser entregues com revisão
linguística e já normalizados ao DPIT que fará a formatação e a produção.
Os Anais apresentam-se somente no formato on-line e estão disponíveis
na página da EPAMIG www.epamig.br em Publicações disponíveis.
3.6 Livros
Os livros são publicações não periódicas, destinados à abordagem
completa de temas da pesquisa agropecuária, utilizando linguagem mais
acadêmica e avaliação aprofundada dos assuntos. Devem conter um
mínimo de 50 páginas.
Podem ter um ou mais autores para todo o conteúdo, bem como editores técnicos como organizadores dos capítulos de diversos autores. Todo
livro editado pela EPAMIG deve ter aprovação do COPIT, conter ISBN e
ser organizado por pesquisadores da Empresa.
A definição do formato é prerrogativa dos editores técnicos/autores em
consonância com o tema, tamanho de imagens e o público a que se destina
o livro. O formato insere-se na definição de layout, que deverá ser feita
previamente entre editores técnicos/autores e o DPIT. Com o objetivo de
racionalizar recursos de impressão, o DPIT sugere os formatos:
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a) usual – econômico: para publicação que prioriza texto e fotos, sem
imagens grandes, como mapas e tabelas – 15x5 x 22 cm (fechado);
b) grande – econômico: para publicação que prioriza imagens, mapas
e tabelas – 21,5 x 26 cm (fechado).
4 APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS
Os artigos do Informe Agropecuário devem ser originais (publicação
de resultados de pesquisas e suas aplicações diretas). Permite-se a condensação de informações técnico-científicas como revisão de literatura
atualizada de forma criteriosa.
Com o objetivo de padronizar as informações, os autores devem obedecer às delimitações a seguir:
a) Informe Agropecuário:
- 10 artigos no máximo por edição,
- 20 a 25 laudas em Word por artigo, compreendendo texto, tabelas,
quadros e referências,
- 20 referências no máximo por artigo,
- 15 ilustrações no máximo por artigo, não sendo o seu uso obrigatório. As ilustrações referem-se a fotografia, gráfico, imagem, mapa,
desenho, esquema, fluxograma, organograma, entre outros,
- 6 autores no máximo por artigo,
- não é permitida a inserção na íntegra de leis, decretos, instruções
normativas, portarias, etc. Exceção para pequenas citações literais
que venham a ratificar a informação prestada pelo autor do artigo,
- todos os artigos devem conter título, resumo e palavras-chave (em
português e inglês);
b) Boletim Técnico e Série Documentos:
- mínimo de 30 e o máximo de 70 laudas em Word,
- 30 referências no máximo,
- 30 ilustrações no máximo;
c) Circular Técnica:
- deverá seguir o padrão definido (Apêndice A) e tamanho ideal de
páginas (frente e verso),

EPAMIG
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- 6 páginas no máximo,
- 10 referências no máximo,
- 10 ilustrações no máximo;
d) Anais - Resumo Simples:
- deverá seguir um padrão definido (Apêndice B) e ser feito em um
único parágrafo,
- mínimo 250 palavras e no máximo 500,
- O Resumo Simples não comporta referências, tabelas, quadros,
gráficos e ilustrações.
d) Livros:
- 20 capítulos no máximo,
- 25 páginas para cada capítulo, que compreendem texto, tabelas,
quadros e referências,
- 10 referências para cada capítulo,
- 15 ilustrações no máximo por capítulo, não sendo seu uso obrigatório. As ilustrações referem-se a fotografia, gráfico, imagem,
mapa, desenho, fluxograma, entre outros,
- 5 autores para cada capítulo,
- todos os capítulos devem conter título e autores.
Artigos e demais textos devem ser enviados por e-mail, no programa
Microsoft Word, fonte Arial, corpo 12, espaçamento entrelinhas 1,5 linhas,
parágrafo automático, justificado, em páginas formato A4 (21,0 x 29,7cm),
com margem de 3 cm, à esquerda, à direita, superior e inferior.
Tabelas e quadros devem ser feitos também em Word, utilizando apenas
o recurso de tabulação. Não se deve utilizar a tecla Enter para formatar
tabela/quadro, bem como valer-se de "toques", para alinhar elementos
gráficos de uma tabela/quadro.
Gráficos devem ser feitos em Excel e ter, no máximo, 15,5 cm de largura (em página A4). Para tanto, pode-se usar, no mínimo, corpo 6 para a
composição dos dados, títulos e legendas.
Fotografias devem ser recentes, de boa qualidade e conter crédito do autor. Enviar os arquivos originais das câmeras digitais em JPG fora do Word.
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O uso de imagens de pessoas identificáveis não pertencentes ao quadro
da EPAMIG e não sendo autores do artigo, só será permitido mediante envio
de Autorização de Uso de Imagem, devidamente assinada.
Enviar os arquivos digitalizados, separadamente, na extensão já mencionada (JPG, com resolução de 300 DPIs).
Desenhos feitos no computador devem ser enviados na sua extensão
original, acompanhados de uma cópia em PDF. Os desenhos feitos em
nanquim ou papel vegetal devem ser digitalizados em JPG.
Mapas desenvolvidos por meio de softwares ou capturados na internet
devem ser enviados em PDF ou JPG.
Capas devem conter imagens de ótima qualidade, digitais com resolução acima de 300 DPIs. Preferencialmente, enviar fotografias com a
imagem na vertical, com o crédito da foto. A atual linha editorial da revista
Informe Agropecuário tem optado por, apenas uma imagem de destaque
na capa, evitando-se, assim, montagens com inúmeras fotos, em tamanhos
reduzidos, o que compromete a qualidade visual da capa. Outro aspecto
negativo, com referência à utilização de montagens, é a perda do foco no
assunto de interesse da publicação.
As capas não devem conter imagens de pessoas, exceção para edições
especiais ou temas que justifiquem tal uso, mediante análise do DPIT e
utilização de procedimentos legais.
A arte da capa das publicações é de inteira responsabilidade do designer
do DVED e aprovada pelo Editor-técnico e pelo Editor-chefe da revista.
Anúncios de empresas e instituições devem ser enviados via e-mail
(conforme Procedimentos de Divulgação), salvo, de preferência, nas seguintes extensões: PDF ou JPG com resolução de 300 DPIs.
4.1 Prazos e entregas

4.1.1 Informe Agropecuário
Os autores da revista Informe Agropecuário devem observar os prazos
estipulados formalmente para a entrega dos trabalhos, bem como priorizar
o atendimento às dúvidas surgidas ao longo da produção da revista, levantadas pelo Editor-técnico, pela Revisão de Português e pela Normalização.
A agilidade nas respostas contribui enormemente para o bom andamento
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da publicação, evitando-se atrasos. A não observância a estas normas trará
as seguintes implicações:
a) os autores convidados pela Empresa terão seus trabalhos excluídos
da edição;
b) os autores da Empresa poderão ter seus trabalhos excluídos ou substituídos, a critério do respectivo Editor-técnico.
O Editor-técnico deverá entregar ao DPIT os originais dos artigos no
pen-drive ou por e-mail, já revisados tecnicamente, 120 dias antes da data
prevista para circular a revista. Não serão aceitos artigos entregues fora
deste prazo ou após o início da revisão de português e normalização da
revista.
O prazo para divulgação de errata expira seis meses após a data de
publicação da edição.

4.1.2 Boletim Técnico e Série Documentos
Os autores devem entregar ao DPIT os originais do artigo no pen-drive
ou por e-mail, já revisados tecnicamente, 60 dias antes da data prevista para
circular o Boletim ou a Série Documentos. Estes originais devem conter:
título; autores (máximo cinco), com formação acadêmica, endereço eletrônico; apresentação (25 linhas); sumário; introdução; desenvolvimento;
considerações finais e referências.
Para Boletim Técnico e Série Documentos, a exigência é de apenas uma
leitura do responsável técnico, na fase de diagramação.
O prazo para divulgação de errata expira seis meses após a data de
publicação da edição.

4.1.3 Circular Técnica
A produção da Circular Técnica pelo DPIT leva em torno de 10 dias e
constitui demanda espontânea das Unidades.

4.1.4 Anais - Resumos Simples
A data de entrega dos resumos ao DPIT é de 30 dias antes da data do
evento. A não entrega no prazo implica em exclusão do resumo.
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4.1.5 Livros
Devem ser entregues no prazo acordado previamente com o DPIT,
conforme programação. Ressaltando que a produção editorial de um livro
demanda, além dos trabalhos habituais (revisão, normalização e diagramação), criação de layout para o tema. Assim, livros com até 300 páginas
devem ser entregues ao DPIT com 6 meses de antecedência de seu lançamento. Acima disso, é necessária programação mais extensa.
5 NORMALIZAÇÃO
As normas aqui constantes foram adaptadas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que dizem respeito à área de Documentação (Biblioteconomia), sendo elas: ISBN (NBR ISO 2180); Publicação periódica (NBR 6021); Artigos em publicação periódica (NBR 6022);
Referências (NBR 6023); Numeração progressiva (NBR 6024); Sumário
(NBR 6027); Resumo (NBR 6028); Livros e folhetos (NBR 6029); Ordem
alfabética (NBR 6033); Índice (NBR 6034); Citações em documentos (NBR
10520); ISSN (NBR 10525); Lombada (NBR 12225) e Termos de indexação
(NBR 12676).
Para a normalização do Informe Agropecuário, Boletim Técnico, Série
Documentos, Circular Técnica, Anais e Livros devem ser obedecidas as
orientações a seguir.
5.1 ESTRUTURA DO TEXTO
A estrutura física, composta por elementos pré-textuais, textuais e
pós-textuais, deve ser apresentada na ordem a seguir.

5.1.1 Elementos pré-textuais
São aqueles que antecedem o texto.

5.1.1.1 Informe Agropecuário
É composto por parte interna e externa.
A parte externa é constituída pelas capas:
a) primeira capa: devem ser impressos a logomarca da EPAMIG, o nome
da Secretaria de Agricultura (por extenso), a marca Informe Agro-

EPAMIG

18

pecuário, a legenda bibliográfica (volume, número e ano), o ISSN,
o título específico do Informe Agropecuário e o código de barras;
b) segunda, terceira e quarta capas: devem ser inseridas as publicidades.
A parte interna é constituída pelos elementos, na ordem que se segue:
a) pré-textuais:
- folha de rosto: apresenta no anverso os dados bibliográficos,
sumário e apresentação (assinado pelos Editores Ténicos). No
verso, direitos autorais, informações editoriais, endereço e ficha
catalográfica,
- editorial (assinado pelo presidente da EPAMIG) e informações
institucionais,
- entrevista (um só entrevistado da área em questão);
b) textuais:
Composto por artigos. Cada artigo deve conter os seguintes
elementos obrigatórios:
- cabeçalho – composto por:

a título do artigo (português/inglês): deve ser claro, conciso e indicar a ideia central do artigo, podendo ser acrescido de subtítulo
e separado do título por dois pontos. Em caixa baixa, com inicial
maiúscula, negrito e centralizado. Devem-se evitar abreviaturas,
parênteses, fórmulas e nomes científicos que dificultem a sua
compreensão,

a autor(es): nome completo com entrada pelo prenome, deverá ser
centralizado, logo abaixo do título, com numeração sobrescrita
para indentificação, no rodapé. Deve ser grafado em itálico,
caixa baixa com inicial maiúscula,
- resumo/abastract: constitui um texto conciso, com dados relevantes
sobre o conteúdo do artigo. Deve conter de 100 a 250 palavras,
- palavras-chave/keywords: logo após o resumo, devem constar
palavras ou expressões que representem o conteúdo do artigo,
com iniciais maiúsculas e separadas por ponto. Não devem ser
utilizadas palavras já contidas no título do artigo e expressões
com mais de três palavras.
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a rodapé: deve conter explicação das numerações sobrescritas
dos autores, exemplo:
_____________
1
Eng. Agrônomo, D.Sc., Pesq. EPAMIG Norte/Bolsista FAPEMIG,
Nova Porteirinha, MG, monteiro@epamig.br;
c) pós-textuais:
Apresenta somente as Instruções aos autores.
5.1.1.2 Boletim Técnico e Série Documentos
São constituídos por parte externa e interna.
A parte externa é composta pelas capas:
a) primeira capa: devem ser impressos o nome da publicação, o número, a data (ano), o ISSN, os nomes da EPAMIG e da Secretaria de
Agricultura por extenso, o título da publicação e as logomarcas da
EPAMIG e Secretaria de Agricultura;
b) segunda, terceira e quarta capas: devem ser inseridas as publicidades.
A parte interna é constituída pelos elementos, na ordem que se segue:
a) pré-textuais:
- falsa folha de rosto: opcional. Se utilizada, deve conter no anverso
somente o título e o subtítulo (se houver) por extenso e, no verso,
informações institucionais,
- folha de rosto: deve conter no anverso o nome da EPAMIG (com
logomarca); o título e o subtítulo (se houver) por extenso; os nomes
completos dos autores, com numeração sobrescrita remetendo-se
ao rodapé; o local (cidade), a editora (EPAMIG); a data (ano) de
publicação e o rodapé com as informações sobre os autores. No
verso, direitos autorais, número da série, informações editoriais,
endereço e ficha catalográfica.

a rodapé: deve conter explicação das numerações sobrescritas
dos autores, exemplo:
_____________
1
Eng. Agrônomo, D.Sc., Pesq. EPAMIG Sul, Lavras, MG,
guimarães@epamig.br,
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- agradecimento e/ou dedicatória: elemento opcional,
- sumário: enumeração da divisão do texto na mesma ordem que
neste se sucede, acompanhada da paginação,
- apresentação: assinada pelo presidente da EPAMIG;
b) textuais: devem ser estruturados conforme seção 5.1.2;
c) pós-textuais: ver seção 5.1.3.

5.1.1.3 Circular Técnica
Para a Circular Técnica, não é necessário utilizar elementos pré-textuais. O texto deve começar na primeira página, logo abaixo do cabeçalho
(Apêndice A).
A primeira página deve conter:
a) título: em caixa baixa, com a primeira letra inicial em maiúsculo,
em negrito e centralizado. Se houver subtítulo, deverá ser separado
do título por dois pontos. Devem-se evitar abreviaturas, parênteses,
fórmulas e nomes científicos que dificultem sua compreensão. O
título deverá trazer numeração sobrescrita para indicar no rodapé,
de qual Unidade Regional da EPAMIG originou a Circular Técnica
e outras informações que se fizerem necessárias;
b) autor (es): nome completo com entrada pelo prenome, acrescido de
numeração sobreposta para identificação no rodapé e alinhado à direita. Deve ser grafado em itálico, caixa baixa com inicial maiúscula;
c) texto: deve ser estruturado, conforme seção 5.1.2;
d) rodapé: deve conter explicação das numerações sobrescritas do título
e dos autores, exemplo:
_____________________
Apoio FAPEMIG
1
Circular Técnica produzida pela EPAMIG Sul, (35) 3821-6244, epamigsul@
epamig.br
2
Eng. Agrônomo, D.Sc., Pesq. EPAMIG Sul-EcoCentro/Bolsista FAPEMIG, Lavras,
MG, jcsouza@epamig.ufla.br

5.1.1.4 Anais
É composto de parte externa e interna.
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A parte externa é constituída pela capa e contracapa. Sendo que na
capa devem ser impressos a logomarca da EPAMIG e a do Governo de
Minas Gerais; o ISSN e o número, o nome, a data (dia, mês e ano) e o local
do evento. Na contracapa devem cosntar as logomarcas da EPAMIG e do
Governo de Minas Gerais.
No caso dos Anais do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica
é obrigatória a inserção da logomarca das instituições de fomento participantes na capa e contracapa
A parte interna é composta pelos elementos:
a) pré-textuais:
- falsa folha de rosto: no anverso deve conter número e nome do
evento e no verso as informações institucionais,
- folha de rosto: deve conter no anverso o nome da EPAMIG por extenso (com logomarca); o número, o nome, o local (cidade) e a data
(dia, mês e ano) do evento; o local (cidade), a editora (EPAMIG) e a
data (ano) de publicação. No verso, direitos autorais, informações
editoriais, endereço da EPAMIG Sede e Unidade Regional e a ficha
catalográfica,
- sumário: divisão das partes do texto na mesma ordem que neste
se sucede, com os nomes de autores e os números das páginas,
- apresentação: deve ser assinada pelo presidente da EPAMIG. Nos
Anais do Congresso Nacional de Laticínios, a apresentação deve
ser assinada pelo chefe da EPAMIG ILCT,
- editorial: assinado pelo coordenador da Comissão Científica;
b) textuais: compostos pelos Resumos Simples.

5.1.1.4.1 Resumos Simples
Estruturado da seguinte forma (Apêndice B):
a) título: deve ser claro, conciso e indicar a ideia central do trabalho.
Se houver subtítulo, deverá ser separado por dois pontos. Devem-se
evitar nomes científicos, abreviaturas, parênteses e fórmulas que
dificultem a sua compreensão;

EPAMIG

22

b) autor (es): os nomes dos autores (no máximo 8) devem seguir a ordem: bolsista principal, orientador e coautores. Nome completo com
entrada pelo primeiro nome, acrescido de numeração sobreposta
para identificação (a numeração sobresposta para todos os bolsistas
PIBIC sempre deverá ser o número 1). Os nomes dos autores devem
ser grafados em minúsculo com iniciais maiúsculas, em itálico,
separados por vírgulas e centralizados;
Exemplo:
Autor1, Autor2, Autor3, Autor4, Autor5
c) identificação do(s) autor(es): usar número sobrescrito, seguido da
identificação e e-mail do bolsista principal PIBIC e do orientador,
para demais bolsistas e autores não é necessário o e-mail. A identificação deve ser grafada em minúsculas com as iniciais maiúsculas
e maiúsculas para as siglas, separado por ponto e vírgula entre as
informações sobre os autores. A identificação deve ficar centralizada;
Exemplo:
Bolsistas PIBIC FAPEMIG/EPAMIG, e-mail; 2Pesq. EPAMIG Sede,
e-mail; 3Bolsista BAT FAPEMIG/EPAMIG; 4Bolsistas PIBIC
FAPEMIG/EPAMIG; 5Pesq. EPAMIG Sul

1

d) resumo simples: composto de uma sequência de frases concisas
e afirmativas. Não escrever em tópicos. Deve apresentar de forma
clara, o objetivo da pesquisa, a metodologia utilizada, resultados e
conclusão. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa
do singular. Evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Não usar fórmulas, equações, diagramas etc. que não sejam
absolutamente necessários; quando seu emprego for imprescindível,
defini-los na primeira vez que aparecerem no texto;
e) palavras-chave: logo após o resumo, inserir no mínimo três e no máximo cinco palavras ou expressões que representem o conteúdo do
resumo, com iniciais maiúsculas e separadas por ponto. Não devem
ser utilizadas palavras já contidas no título do trabalho e expressões
com mais de três palavras;
f) apoio: colocar somente as siglas das instituições que participaram
com concessão da bolsa, financiamento e/ou promoção de projeto
de pesquisa. Exemplo: Apoio FAPEMIG, CNPq, FINEP etc.
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5.1.1.5 Livros
São constituídos por partes externa e interna.
A parte externa deve ser composta por:
a) capa:
- primeira capa: devem ser impressos a logomarca da EPAMIG (parte
superior centralizada), o título e o subtítulo (se houver) por extenso
e os nomes completos dos editores técnicos ou autores,
- segunda e terceira capas: devem ficar em branco,
- quarta capa ou contracapa: devem ser impressos o apoio, a parceria, a realização (EPAMIG e Governo de Minas Gerais), o ISBN e o
código de barras (parte inferior, direita, próximo à lombada);
b) lombada: devem ser impressos a logomarca da EPAMIG, o título, os
editores técnicos ou autores de forma que possa ser lido quando o
livro for colocado na horizontal com a capa para cima.
A parte interna é composta por elementos pré-textuais, textuais e
pós-textuais:
a) pré-textuais:
- falsa folha de rosto: deve conter no anverso somente o título e o
subtítulo (se houver), por extenso e no verso informações institucionais,
- folha de rosto: deve conter no anverso o nome EPAMIG (com
logomarca), o título e o subtítulo (se houver) por extenso, nomes
completos dos editores técnicos ou autores, o local (cidade), a
editora (EPAMIG) e a data (ano) de publicação. No verso, direitos
autorais, informações editoriais, endereço e ficha catalográfica,
- agradecimento: sempre agradecer à financiadora pelo apoio,
- lista: de autores (em ordem alfabética), com informação profissional, vinculação e e-mail; de ilustrações; de tabelas, de siglas etc.,
- sumário: divisão das partes do texto na mesma ordem que neste
se sucede, com nomes de autores e números das páginas,
- apresentação: trazer no contexto, a motivação para a publicação e
o objetivo. Deve ser assinada pelo presidente da EPAMIG,
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- prefácio: deve introduzir o assunto do livro e ser assinado pelos
editores técnicos ou autores;
b) textuais: devem ser estruturados conforme seção 5.1.2;
c) pós-textuais: ver seção 5.1.3.

5.1.2 Elementos textuais
Aplicam-se aos artigos do Informe Agropecuário, Boletim Técnico,
Série Documentos, Circular Técnica e Livros.
Referem-se especificamente ao texto, que deve ser constituído de:
Introdução, Desenvolvimento e Considerações finais. A Introdução deve
ser breve e enfocar o objetivo do trabalho.
As seções (partes em que se divide o texto) devem ser subdivididas em
primárias, secundárias e até, no máximo, terciárias (subseções). Quando
necessário, as seções e/ou subseções podem ser subdivididas em alíneas
e subalíneas.
Cada seção deve conter um texto introdutório, não podendo ficar vaga
nenhuma delas.
Os livros podem ser divididos em partes e capítulos.
No desenvolvimento do assunto, recomenda-se não usar as expressões:
Ver artigo anterior..., Ver quarta seção deste artigo..., Ver item posterior..., para
complementar as informações do texto em questão. Estas informações, se
necessárias, devem constar em nota de rodapé (ver seção 5.1.2.1.2, alínea c).
Recomenda-se, na medida do possível, evitar citações diretas e indiretas
na Introdução e Considerações Finais.
Para a utilização de unidades de medidas, grandezas e seus respectivos
símbolos usar o Sistema Internacional de Unidades ou a norma nacional
vigente (Resolução CONMETRO no 11 e 12 de 12/10/1988).
As siglas, quando citadas pela primeira vez, deverão ser indicadas entre
parênteses e precedidas de sua forma por extenso. Exemplo: Associação
Brasileira de Cafés Especiais (ABCE).
As siglas com quatro letras ou mais, quando pronunciáveis, têm apenas
a inicial maiúscula. Exemplo: Ceasa.
Obs.: As Considerações Finais são obrigatórias somente nos artigos do
Informe Agropecuário.
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5.1.2.1 Elementos de apoio
Servem para complementar e elucidar o texto.

5.1.2.1.1 Título corrente e legenda bibliográfica
O título corrente deve constar na margem superior da página do texto
e a legenda bibliográfica na margem inferior.
Exemplos:
a) Informe Agropecuário:
- título corrente do artigo: na página ímpar (a partir da terceira página
do artigo). O título pode ser abreviado com reticências,
- autor (es) do artigo: na página par (a partir da segunda página do
artigo). Mais de três autores, colocar et al.,
- legenda bibliográfica (a partir da primeira página da entrevista),
ex.: Informe Agropecuário. Umbuzeiro: a fruteira da Caatinga, Belo
Horizonte, v.40, n.307, 2019;
b) Boletim Técnico:
- título corrente: na página ímpar (a partir da primeira página do
texto). O título pode ser abreviado com reticências,
- autor (es): na página par (a partir da segunda página do texto). Mais
de três autores, colocar et al.,
- legenda bibliográfica (a partir da primeira página do texto), ex.:
EPAMIG. Boletim Técnico, n.107, 2017;
c) Série Documentos:
- título corrente: na página ímpar (a partir da primeira página do
texto). O título pode ser abreviado com reticências,
- autor (es): na página par (a partir da segunda página do texto).
Mais de três autores, colocar et al.,
- legenda bibliográfica (a partir da primeira página do texto), ex.:
EPAMIG. Série Documentos, n.63, 2013;
d) Circular Técnica:
- título corrente: na página ímpar (a partir da terceira página do
texto). O título pode ser abreviado com reticências,
- autor (es): na página par (a partir da segunda página do texto).
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Mais de três autores, colocar et al.,
- legenda bibliográfica (a partir da segunda página do texto), ex.:
EPAMIG. Circular Técnica, n.309, dez. 2019;
e) Livros:
- título corrente do capítulo: na página ímpar (a partir da terceira
página de cada capítulo). O título pode ser abreviado com reticências,
- autor (es) do capítulo: na página par (a partir da segunda página
do capítulo). Mais de três autores, colocar et al.,
- legenda bibliográfica (a partir da primeira página do texto), ex.:
EPAMIG. 101 culturas...

5.1.2.1.2 Notas
Devem ser colocadas no rodapé e receber numeração arábica sequencial,
sobrescrita e sem parênteses. As notas devem ser separadas do texto por
um traço horizontal contínuo, com aproximadamente 2 cm, iniciando na
margem esquerda.
As chamadas para estas notas no texto deverão ser consecutivas em
algarismo arábico, usando-se o número sobrescrito e sem parênteses.
A numeração das Notas do texto não é sequencial à Nota sobre os autores. Deve-se começar novamente.
Referem-se a:
a) informações sobre os autores dos artigos (ver seção 5.1.1.1, alínea
b, subalínea 1);
b) informações que se fizerem necessárias e que não devam ser incluídas no texto. Exemplo: Resultados do projeto piloto de compostagem
aplicada aos resíduos de feira e poda, do município de Santo André,
SP;
c) remissivas dentro do próprio artigo (ex.: Ver item: Irrigação, alínea b);
d) citações de trabalhos no prelo. Exemplo: Maracujá: informações
básicas para os produtores, de autoria de Nilton Tadeu Vilela Junqueira, Fábio Gelape Faleiro e Keize Pereira Junqueira, a ser editado
pela Embrapa, em 2012. No texto, coloca-se entre parênteses: (em
fase de elaboração);
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e) sites e endereços eletrônicos;
f) citações de dados obtidos por meio de informação oral (palestras,
debates, comunicações e outros). Exemplo: Informação concedida
em 2003 por Heraldo Negri de Oliveira, técnico de laboratório da
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (Esalq).
No texto, coloca-se entre parênteses: (informação verbal);
g) traduções ou texto original, quando se fizer necessário.

5.1.2.1.3 Ilustrações
Devem ser auto explicativas, com títulos sucintos e completos, e apresentar numeração arábica independente e consecutiva. Todas as ilustrações
devem obrigatoriamente ser citadas no texto e conter Fonte, mesmo que
seja do próprio autor.
Referem-se a:
a) Tabelas: informações estatísticas. O dado numérico destaca-se como
informação central.
Quadros: informações textuais agrupadas em colunas. É possível
também conter números.
Podem trazer em seu rodapé, Nota e Chamada. Para as Chamadas,
usar o número arábico entre parênteses, excluindo o asterisco. As
chamadas dentro da Tabela/Quadro devem estar localizadas à esquerda do termo a ser explicado;
b) Gráficos: representam especificamente o gráfico. Pode apresentar
Nota;
c) Mapas: todos e qualquer tipos de mapas. Pode conter Nota;
d) Desenhos: todos os desenhos feitos ou não pelos autores dos artigos.
Pode apresentar Nota;
e) Figuras: representam todas as outras ilustrações, fotografias, imagens,
esquemas, fichas e outros. Também podem trazer Nota. As fotografias
devem ser obrigatoriamente acompanhadas de sua autoria (crédito)
ou fonte, respeitando-se os direitos autorais.
As ilustrações devem-se localizar o mais próximo possível da sua
citação no texto. Devem ser indicadas no texto, conforme exemplos a
seguir:
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a) entre parênteses: (Quadro 3), (Gráfico 4), (Fig. 5 e 6), (Quadros 2 a 5);
b) parte integrante do texto: De acordo com a Figura 7..., Como pode
ser observado no Quadro 8..., Conforme Gráfico 2....

5.1.2.1.4 Citações
Deve-se obrigatoriamente indicar a Fonte de todas as citações, trechos
transcritos ou informações colhidas de publicações consultadas, para a
realização de trabalhos, respeitando-se, assim, os direitos autorais. Neste
caso, no final do trabalho, devem constar as referências completas em
uma lista de Referências.
Se para a realização de um trabalho houve somente consulta a outras
publicações, sem transcrever ou colocar a ideia de outros autores, e se for
assunto amplamente divulgado ou de domínio público, não é necessário
colocar a Fonte. No final do trabalho, devem-se colocar as referências
completas na lista de Bibliografia Consultada.
Pode acontecer de um único trabalho apresentar as duas listas, de
Referências e de Bibliografia Consultada.
As citações dividem-se em:
a) citações diretas (textual): referem-se à transcrição literal de outros
autores e também depoimentos de produtores rurais, agrônomos etc.
Deve-se usar o sistema autor-data.
As citações de até três linhas, devem ser inseridas dentro do
texto, entre aspas duplas.
Ex.: Segundo Altieri (1998): “[...] a agroecologia [...] integra os princípios
agronômicos, ecológicos, socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das tecnologias sobre os sistemas agrícolas e a sociedade como um todo”.

As citações com mais de três linhas devem ser recuadas à esquerda, utilizando-se letra menor que a do texto e dispensando as aspas.
Ex.: Terra é uma área delineável da superfície terrestre, que abrange todos
os tributos da biosfera imediatamente acima ou abaixo desta superfície,
incluindo aqueles atributos climáticos próximos à superfície, o solo
e as formas de relevo, a hidrologia superficial (incluindo lagos pouco
profundos, rios, mangues e pântanos), capas sedimentares subsuperficiais e as reservas de águas subterrâneas associadas a elas, as popu-
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lações de plantas e animais, os padrões de povoamento humano e os
resultados físicos da atividade humana passada e presente (terraços,
depósitos de água ou estruturas de drenagem, estradas, edificações
etc.). (FAO, 1995).

Quando se tratar de citação de texto em língua estrangeira,
pode ser feita de duas formas:
- fazer a citação na língua original, com tradução em nota de
rodapé,
- fazer a tradução diretamente no texto e colocar em nota de
rodapé, a língua original do documento;
b) citações indiretas (livre): deverão ser feitas pelo sistema autor-data,
que deve ser indicado entre parênteses ou como parte integrante do
texto.
− quando indicados entre parênteses, devem ser grafados em caixa alta:

a trabalho com um autor deve ser citado pelo sobrenome do autor
e o ano. Exemplo: (SOUZA, 2013),

a trabalho com dois autores deve ser citado pelos dois respectivos
sobrenomes, separados por ponto e vírgula (;) seguidos do ano.
Exemplo: (SOUZA; OLIVEIRA, 2009),

a trabalho com três autores deve ser citado pelos três respectivos
sobrenomes, separados por ponto e vírgula (;), seguidos do ano.
Exemplo: (SOUZA; OLIVEIRA; BORGES, 2010),

a trabalho com mais de três autores deve ser citado pelo sobrenome do primeiro seguido da expressão “et al.”, mais o ano
(como na referência). Exemplo: (SOUZA et al., 2005),

a indicar claramente, quando a citação não foi colhida na fonte
original. Exemplo: (SOUZA apud OLIVEIRA, 2005); (BRANDÃO, 2000 apud BORGES, 2004),

a trabalhos diferentes de vários autores. Colocar na ordem cronológica e dentro da ordem cronológica, na ordem alfabética.
Exemplo: (CARVALHO, 2000; MOREIRA, 2001; MENDES,
2002),
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a trabalhos diferentes de um mesmo autor. Exemplo: (CASTRO,
2001, 2002),

a quando for citado mais de um trabalho do(s) mesmo(s)
autor(es) no mesmo ano, torna-se necessário acrescentar letras
minúsculas no ano, tanto no texto quanto nas referências.
Exemplo: (SOUZA, 2006a),

a quando houver coincidência de sobrenome de autores, devemse acrescentar as iniciais de seus prenomes, se ainda existir
coincidência, colocar os prenomes por extenso. Exemplos:
(MENDES, O., 2000); (MENDES, G., 2000); (MENDES, Jair,
2000); (MENDES, João, 2001),

a trabalho em que a autoria é de determinada instituição deve ser
citado pelo nome desta, mais o ano. Caso haja subordinação na
entrada, esta não deve ser citada. Exemplo: (EPAMIG, 2014),

a quando a citação for de referências com entrada pelo título,
colocar a primeira palavra significativa do título, seguida de
reticências, mais o ano. Exemplos: (MAXIMIZANDO..., 2015);
(As PASTAGENS..., 2016),
− quando o autor for parte integrante do texto, deve ser grafado em
caixa baixa, com inicial maiúscula, somente a data ficará entre
parênteses.

a trabalho de um só autor. Exemplo: Segundo Oliveira (2007),
o uso adequado...,

a trabalho com dois autores, estes devem ser ligados pelo “e” (não
comercial). Exemplo: Souza e Oliveira (2016) relataram...,

a trabalho com três autores, os dois primeiros separados por
vírgula (,) e ligados ao último pelo "e" (não comercial). Exemplo: Souza, Oliveira e Marques (2011) encontraram...,

a trabalho com mais de três autores, deve ser citado pelo sobrenome do primeiro seguido da expressão “et al.” (como na
referência). Exemplo: Segundo Macedo et al. (2004)...,

a quando a citação não foi colhida na fonte original. Exemplos:
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Souza (apud OLIVEIRA, 2000) constataram... ; Segundo Matos
(2000 apud MARQUES, 2002) em condições...,

a trabalhos diferentes de vários autores. Colocar na ordem cronológica e dentro da ordem cronológica, na ordem alfabética.
Exemplo: Segundo Silva (2000), Morais (2001) e Carvalho
(2003) várias...,

a trabalhos diferentes de um mesmo autor. Exemplo: Segundo
Braga (2000, 2014)...,

a quando for citado mais de um trabalho do(s) mesmo(s)
autor(es) no mesmo ano, é necessário acrescentar letras
minúsculas no ano, tanto no texto quanto nas referências.
Exemplo: Segundo Gonçalves (2000b)...,

a quando houver coincidência de sobrenome de autores, devemse acrescentar as iniciais de seus prenomes. Se ainda existir
coincidência, colocar os prenomes por extenso. Exemplos:
Segundo Pereira, G. (2000)...; Segundo Pereira, R. (2004)...; De
acordo com Ferreira, Daniel (2001)...; De acordo com Ferreira,
Danilo (2005)...,

a trabalho cuja autoria é de determinada instituição deve ser
citado pelo nome desta. Caso haja subordinação na entrada,
esta não deve ser citada. Exemplo: De acordo com o IBGE
(2000)...
Atentar pra os seguintes itens:
a) evitar ao máximo a citação indireta, como parte integrante do texto,
como: Segundo Oliveira (2015)...; Conforme Souza (2013)... etc. Dar
preferência para a citação dos autores dentro dos parênteses;
b) recomenda-se, na medida do possível, não citar trabalhos no prelo, se for
imprescindível, colocar a citação em nota (ver seção 5.1.2.1.2, alínea d);
c) para as citações de dados obtidos por meio de informação oral seguir
as instruções da seção 5.1.2.1.2, alínea f;
d) os autores citados no texto devem obrigatoriamente constar na lista
de referências;
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e) a grafia dos autores citados no texto deve ser exatamente igual à
grafia dos autores das referências, assim como as datas devem ser
as mesmas.

5.1.3 Elementos pós-textuais
Apresentam-se na ordem que se segue.

5.1.3.1 Agradecimento/dedicatória
Elemento opcional. Aplicam-se ao Informe Agropecuário, Circular
Técnica e Livros. Nos artigos do Informe Agropecuário e Circular Técnica,
deve estar localizado logo após o texto, antecedendo as referências. Nos
livros, deve estar localizado logo após a folha de rosto.

5.1.3.2 Referências
Aplicam-se aos artigos do Informe Agropecuário, Boletim Técnico,
Série Documentos, Circular Técnica e Livros.
Atentar para as seguintes recomendações:
a) na referência, a entrada por pessoa (sobrenome) deve ser feita como
a seguir: colocam-se até três autores, mais de três, indica-se apenas
o primeiro seguido da expressão et al.;
b) se a obra referenciada não trouxer ano de publicação, coloca-se uma
data aproximada entre colchetes:
Exemplos: [1980 ou 1981]

um ano ou outro

[1991?]

data provável

[1988]

data certa, não indicada no item

[entre 1914 e 1920] use intervalos menores de 20 anos
[199-]

década certa

[199-?]

década provável

[19 − −]

século certo

[19 − −?]

século provável

c) as referências de trabalhos extraídos de eventos devem conter sempre: data e local (cidade) de realização do evento, como também
local (cidade) editora/instituição responsável e data de publicação;
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d) recomenda-se não abreviar os títulos dos periódicos, para evitar
desuniformidade;
e) as referências de periódicos devem conter o local (cidade) de publicação.

5.1.3.2.1 Bibliográficas
As referências bibliográficas devem ser completas e trazer todos os
dados especificados nos exemplos citados a seguir:
a) publicações avulsas consideradas no todo

− livros, boletins, relatórios e folhetos:
SOBRENOME, iniciais prenome (autor). Título: subtítulo. Edição.
Local (cidade) de publicação: Editora, ano de publicação. Número
de páginas ou volumes. (Nome e número da série).
BRAGA, R. Plantas do Nordeste, especialmente do Ceará. 4.ed.
Natal: UFRN; Mossoró: ESAM, [19 – –]. 540p. (ESAM. Coleção
Mossoroense, 315).
EMBRAPA. Serviço Nacional de Levantamento e Conservação
de Solos. Levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos e avaliação da aptidão agrícola das terras
do Triângulo Mineiro. Rio de Janeiro: EMBRAPA, 1992. 526p.
(EMBRAPA- SNLCS. Boletim de Pesquisa,1).
EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE. Algodão: tecnologia de
produção. Dourados: EMBRAPA Dourados, 2001. 296p.
EPAMIG. Relatório de pesquisa: bovinos 1990-1995. Belo Horizonte: EPAMIG, 1997. 236p.
IBGE. Mapa de vegetação do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.
1 mapa, color., 1,00 x 1,10 cm. Escala 1: 5.000.000, projeção
policônica.
JOLY, A. B. Botânica: introdução à taxonomia vegetal. 11.ed. São
Paulo: Nacional,1993. 777p. (Biblioteca Universitária. Série,3.
Ciências Puras, 4).
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JORGE, M.A. Galinhas caipiras. Belo Horizonte: EPAMIG, 2000.
10p.
MENDES, B.V. Umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.):
importante fruteira do semiárido. Mossoró: ESAM, 1990. 66p.
(ESAM. Coleção Mossoroense, Série C, v.564).
NEVES, O.S.C. Umbuzeiro: uma alternativa para o semiárido.
Vitória da Conquista: Edições UESB, 2010. 96p.
TAIZ, L.; ZAIGER, E. Fisiologia vegetal. 3.ed. Porto Alegre:
ARTMED, 2004. 719p.
VAN LENTEREN, J.C. et al. Biological control using invertebrates
and microorganisms: plenty of new opportunities. BioControl,
v.63, n.1, p.39-59, Feb. 2018.

− congressos, simpósios, reuniões e outros eventos:
NOME DO EVENTO, número, ano, local (cidade) de realização.
Título da publicação [...]. Local (cidade) de publicação: Editora,
ano de publicação. Número de páginas ou volumes. Tema:
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ZOOTECNIA, 35., 1998, Botucatu. Anais [...]. Botucatu: Sociedade
Brasileira de Zootecnia, 1998. 398p. Tema: Aditivos na produção
de ruminantes e não ruminantes.

− teses, dissertações, monografias e trabalhos de conclusão de
curso:
SOBRENOME, iniciais prenome (autor). Título: subtítulo. Ano
de publicação. Número de folhas. Categoria (Grau) – Faculdade,
Universidade, local (cidade) e data da defesa.
DUARTE FILHO, J. Efeito do paclobutrazol no desenvolvimento
vegetativo e na produção do morangueiro (Fragaria x ananassa
Duch.). 2000. 88f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Faculdade
de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho”, Botucatu, 2000.
ERICE, A.S. Cultivo e comercialização de plantas alimentícias
não convencionais (PANC’S) em Porto Alegre, RS. 2011. 32f.
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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biológicas) – Instituto de Biociências, Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 2011. Disponível em: https://www.lume.ufrgs.
br/bitstream/handle/10183/35330/000794732.pdf?sequence=1.
Acesso em: 14 jun. 2016.
b) partes de publicações avulsas
− capítulo e/ou volume de livro:

a quando o autor do capítulo for o mesmo da obra no todo
SOBRENOME, iniciais prenome (autor do capítulo). Título do
capítulo: subtítulo. In: SOBRENOME, iniciais prenome (mesmo autor). Título da obra no todo: subtítulo. Edição. Local
(cidade) de publicação: Editora, ano de publicação. Número
do capítulo, página inicial-final do capítulo.
LOPES, M. de R. As grandes organizações agrícolas.
In: LOPES, M. de R. Agricultura política: história dos grupos
de interesse na agricultura. Brasília, DF: EMBRAPA-SPI, 1996.
cap.4, p.50-96.

aquando o autor do capítulo for diferente da obra no todo
SOBRENOME, iniciais prenome (autor do capítulo). Título
do capítulo: subtítulo. In: SOBRENOME, iniciais prenome
(autor da obra no todo). Título da obra no todo: subtítulo.
Edição. Local (cidade) de publicação: Editora, ano de publicação. Número do capítulo, página inicial-final do capítulo.
BOTTON, M. et al. Principais pragas. In: EMBRAPA UVA E
VINHO. Sistema de produção de pêssego de mesa na região
da Serra Gaúcha. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho,
2003. (Embrapa Uva e Vinho. Sistema de Produção, 3). Versão
eletrônica. Disponível em: https://sistemasdeproducao.
cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Pessego/PessegodeMesa
RegiaoSerraGaucha/pragas.htm. Acesso em: 3 maio 2016.
MARQUES, P. V. Mercados futuros e de opções agropecuários. In: ZYLBERSZTAJN, D. ; NEVES, M.F. (org.). Economia
e gestão dos negócios agroalimentares. São Paulo: Pioneira,
2000. cap.10, p.211-234.
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TANAKA, M.A.S.; BETTI, J.A.; KIMATI, H. Doenças do morangueiro. In: KIMATI, H. et al. (ed.) Manual de fitopatologia.
4.ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 2005. v.2, cap.56, p.489499: Doenças das plantas cultivadas.

− trabalhos apresentados em congressos, simpósios e outros
eventos:
SOBRENOME, iniciais prenome (autor do trabalho). Título do
trabalho: subtítulo. In: NOME DO EVENTO, número, ano, local
(cidade) de realização. Título da publicação [...]. Local (cidade)
de publicação: Editora, ano de publicação. Página inicial-final
do trabalho.
DEBARBA, J.F. Rotação e consorciação. In: CURSO SOBRE
AGROECOLOGIA, 2000, Itajaí. [Apostila...]. Itajaí: EPAGRI,
2000. p.20-30.
PÖTTKER, D. Métodos de aplicação de fósforo em plantio direto.
In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO SISTEMA PLANTIO DIRETO, 2., 1997, Passo Fundo. Anais [...]. Passo Fundo: EMBRAPACNPT, 1997. p.247-250.
c) publicações periódicas consideradas no todo
TÍTULO DO PERIÓDICO. Local (cidade) de publicação: Editora, ano.
CIÊNCIA ANIMAL BRASILEIRA. Goiânia: UFG, 2000.
d) partes de publicações periódicas
− fascículos:
TÍTULO DO PERIÓDICO. Local (cidade) de publicação: Editora,
volume/ano, número, mês e ano.
REVISTA CERES. Viçosa, MG: UFV, v.47, n.274, nov./dez. 2000.

a com título próprio
TÍTULO DO PERIÓDICO. Título próprio. Local (cidade) de
publicação: Editora, volume/ano, número, mês e ano.
INFORME AGR3OPECUÁRIO. Doenças pós-colheita de frutas.
Belo Horizonte: EPAMIG, v.26, n.228, 2005.
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a com subtítulo
TÍTULO DO PERIÓDICO: subtítulo. Local (cidade) de publicação: Editora, volume/ano, número, mês e ano.
ACTA SCIENTIARUM: agronomy. Maringá: UEM, v.28, n.1,
Jan./Mar. 2006.

− suplemento e número especial
TÍTULO DO PERIÓDICO. Local (cidade) de publicação: Editora, volume/ano, número, mês e ano. Suplemento ou Número
especial.
INFORME AGROPECUÁRIO. Cafeicultura familiar. Belo Horizonte: EPAMIG, v.26, 2005. Edição especial.
REVISTA BRASILEIRA DE AGROMETEOROLOGIA. Zoneamento
agrícola. Passo Fundo: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia,
v.9, n.3, 2001. Edição Especial.

aquando tratar-se de evento no todo
NOME DO EVENTO, número, ano local (cidade) de realização.
[Título do evento...]. Título do periódico. Local (cidade) de
publicação: Editora, volume/ano, número, mês e ano. Suplemento.
CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 50., 2010,
Guarapari. [Resumos expandidos...]. Horticultura Brasileira.
Brasília, DF: Sociedade de Olericultura do Brasil, v.28, jul.
2010. Suplemento 2.

− artigos de publicações periódicas:

a com autoria
SOBRENOME, iniciais prenome (autor do artigo). Título do
artigo. Título do Periódico, Local (cidade) de publicação,
volume/ano, número, página inicial-final do artigo, mês e ano.
SOUZA, A. de. Generalidades sobre efeitos benéficos da
matéria orgânica na agricultura. Informe Agropecuário.
Aproveitamento de resíduos na agropecuária, Belo Horizonte,
v.26, n.224, p.7-8, 2005.
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AMARIZ, A. et al. Características físicas de frutos de acessos
de abóbora procedentes dos estados do Piauí e do Maranhão.
Horticultura Brasileira, v. 28, p. S3993-S3997, jul. 2010. Suplemento 2. 50o Congresso Brasileiro de Olericultura, 2010,
Guarapari.

a sem autoria
TÍTULO do artigo (primeira palavra significativa do título, em
caixa alta). Título do Periódico, Local (cidade) de publicação,
volume/ano, número, página inicial-final do artigo, mês e ano.
MAXIMIZANDO a produção. Cultivar: grandes culturas, Pelotas, ano 2, n.16, p.28-29, maio 2000. Encarte especial: Cultivar.

a entrevista
SOBRENOME, iniciais prenome (do entrevistado). Título da
entrevista. [Entrevista cedida a] entrevistador. Título do Periódico, Local (cidade) de publicação, volume/ano, número,
página inicial-final do artigo, mês e ano.
BOFF, L. Agroecologia: produção responsável, solidária e
atenta à natureza. [Entrevista cedida a] Vânia Lacerda. Informe Agropecuário. Agroecologia, Belo Horizonte, v.24, n.220,
p.1-2, 2003.

− artigos de jornais:
SOBRENOME, iniciais prenome (autor do artigo). Título do Jornal, Local (cidade) de publicação, dia, mês, ano. Número ou título
do caderno, seção ou suplemento, página inicial-final do artigo.
GOMES, S.T. ; NASCIF, C. ; BARBOSA, W.M. Quanto custa criar e
recriar novilhos. Estado de Minas, Belo Horizonte, 15 dez. 1999.
Agropecuário, p.2.

5.1.3.2.2 Legislativas
a) leis e decretos:
LOCAL (país, estado ou município). Especificação da legislação,
número, dia, mês e ano. Ementa. Título e dados bibliográficos (publicação que transcreveu a legislação).
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BRASIL. Decreto no 3.179, de 21 de setembro de 1999. Dispõe sobre
a especificação das sanções aplicáveis às condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Diário Oficial
da União: parte 1, seção 1, Brasília, DF, p. 1-5, 22 set. 1999.
BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Lei no 8.974, de 5 de
janeiro de 1995. Regulamenta os incisos II e V do § 1o do artigo 225
da Constituição Federal, estabelece normas para o uso das técnicas
de engenharia genética e liberação do meio ambiente de organismos
geneticamente modificados, autoriza o Poder Executivo a criar, no
âmbito da Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional
da Biossegurança e dá outras providências. Lex: coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 59, p. 32-38,1995.
MINAS GERAIS. Lei no 12.265, de 24 de julho de 1996. Dispõe sobre
a política de proteção à fauna aquática e de desenvolvimento da pesca
e da aquicultura no estado e dá outras providências. Minas Gerais:
parte 1: Diário do Executivo, Belo Horizonte, p. 4-6, 25 jul. 1996.
b) portarias, resoluções, deliberações etc.:
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL. Portaria ou Resolução ou Deliberação, número, dia, mês e ano. Ementa (quando houver). Título e dados
bibliográficos (publicação que transcreveu a Portaria, Resolução ou
Deliberação).
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS. Portaria no 38, de 9 de
junho de 1999. Estabelece normas sobre o registro de aquicultor
e a licença anual de exercício de aquicultura, de pessoa física ou
jurídica, incluindo a que explore comercialmente a pesca amadora
em estabelecimentos denominados pesque-e-pague. Minas Gerais:
parte 1: Diário do Executivo, Belo Horizonte, p. 7, 12 jun. 1999.
CONAMA. Resolução no 237, de 19 de dezembro de 1997. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 dez.
1997.
CONAMA. Resoluções do CONAMA 1984/91. 4.ed.rev. e aum. Brasília, DF: IBAMA, 1992. 245p.
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COPAM. Deliberação no 085/97. Aprova a Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora do Estado de Minas Gerais. Estado de
Minas, Belo Horizonte, 30 out. 1997.

5.1.3.2.3 Eletrônicas
Devem seguir o mesmo padrão das referências de publicações convencionais, sendo acrescidas do meio eletrônico (disquete, CD-ROM ou site).
Exemplos:
ACOMPANHAMENTO DA SAFRA BRASILEIRA: grãos - safra 2017/18 décimo primeiro levantamento. Brasília, DF: CONAB, v.5, n.11, ago.
2018. 144p. Disponível em: https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/
graos/boletim-da-safra-de-graos. Acesso em: 30 ago. 2018.
AGRICULTURA MINEIRA – 1999. Belo Horizonte: IBGE-GCEA/MG, 2000.
1 disquete 3 ½ pol.
ÁVILA, M. A importância dos sais minerais. [Entrevista cedida a] Rede
Globo – Bom Dia Minas. Belo Horizonte: Rede Globo, 2010. 1 vídeo (4 min).
Disponível em: http://endocrinologia.com.br/nutricao/a-importancia-dossais-minerais.php. Acesso em: 6 set. 2016.
BARCO-gari para limpar a sujeira da Baía. O Dia Online, Rio de Janeiro, 19
ago. 2003. Disponível em: http://www.odia.com.br. Acesso em: 19 ago. 2003.
CENSO CITRÍCOLA 1998. São Paulo: FUNDECITRUS, 2001. Disponível
em: http://www.fundecitrus.com.br. Acesso em: 18 jan. 2001.
CONGRESSO BRASILEIRO DE ECONOMIA E SOCIOLOGIA RURAL, 37.,
1999, Foz do Iguaçu. Anais[...]. Foz do Iguaçu: Sociedade Brasileira de
Economia e Sociologia Rural, 1999. 1 CD-ROM. Tema: O agronegócio do
MERCOSUL e a sua inserção na economia mundial.
COELHO, J.G.S. et al. Aceitação do mousse de fruto de palma (Opuntia
ficus-indica) pelos alunos do curso Superior de Agroecologia do IFPB,
Campus Picuí. Cadernos de Agroecologia Online, v.10, n.3, 2016. Disponível em: http://aba-agroecologia.org.br/revistas/index.php/cad/article/
view/17205. Acesso em: 10 jan. 2017.
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Mapeamento da qualidade de cafés: preparo adequado de amostras
em propriedades1
Denis Henrique Silva Nadaleti2
Giselle Figueiredo de Abreu3
Marcelo Ribeiro Malta4
Gladyston Rodrigues Carvalho5
INTRODUÇÃO
Durante muitos anos a cafeicultura brasileira
constou de um modelo tecnológico voltado fundamentalmente para aumento de produtividade, o que
refletia em maior lucratividade ao cafeicultor. Este
cenário vem sendo modificado, visto que a procura
e a valorização dos cafés de melhor qualidade são
crescentes. Com isso, diversos produtores têm buscado informações para aprimorar boas práticas na
produção de cafés especiais.
Inúmeros fatores exercem influência sobre a
qualidade do café, com destaque para o ambiente de
cultivo, a cultivar e os processos pós-colheita adotados. É comum que propriedades cafeeiras sejam
compostas por talhões heterogêneos, cultivares
distintas, idade da lavoura, face de exposição ao sol,
fertilidade do solo, dentre outros fatores.
Assim, é essencial que os cafeicultores tenham conhecimento do potencial de qualidade dos
talhões da propriedade. Essa informação pode ser
obtida por meio do mapeamento de qualidade dos
cafés, realizado por amostragens bem executadas.
Nesta Circular Técnica são apresentadas as
informações e protocolos necessários para realizar

1

um adequado mapeamento da qualidade dos cafés
nas propriedades cafeeiras.
ESTRATIFICAÇÃO DOS TALHÕES
Os talhões de café a ser amostrados devem
ser homogêneos quanto as características agronômicas e edafoclimáticas da lavoura cafeeira. Dessa
maneira, devem-se agrupar os talhões de acordo
com a mesma cultivar, idade da lavoura, condições
de manejo (adubação, controle de pragas e doenças), condução da lavoura (podas), características
físicas e químicas do solo, face de exposição ao sol
e altitude. Com relação à altitude, recomenda-se que
o talhão seja estratificado a cada 100 m de variação
na altitude.
COLHEITA E PROCESSAMENTO DO CAFÉ
O planejamento da colheita dos frutos de café
é fundamental para o sucesso do mapeamento. Recomenda-se selecionar apenas os frutos maduros,
ou seja, no estádio de maturação cereja, pois são
os que apresentam maior potencial para a máxima
expressão da qualidade do café (Fig. 1).
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Felipe M. de Miranda

Figura 1 - Evolução dos estádios de maturação do café Arábica, com destaque para o momento ideal da colheita dos
frutos – estádio de maturação cereja

Larissa de Oliveira Fassio

Figura 2 - Amostras de frutos de café submetidas à lavagem em baldes

Figura 3 - Repasse manual para remoção de frutos imaturos e passas remanescentes

EPAMIG. Circular Técnica, n.309, dez. 2019

Denis Henrique Silva Nadaleti

Em cada talhão a ser amostrado devem ser
coletados frutos cereja de várias plantas representativas, ou seja, deve-se evitar a coleta de frutos em
plantas com alguma desordem nutricional, sanitária
ou fisiológica, que não representam aquele talhão.
Recomenda-se coletar frutos distribuídos em todo o
talhão (início, meio e fim das ruas, topo e baixada,
plantas próximas a carreadores, dentre outras). Importante ressaltar também que a coleta seja realizada
nas duas faces de exposição ao sol (dois lados da
planta) e no terço superior, médio e inferior da planta.
A quantidade de frutos cereja necessária para
a avaliação da qualidade deve ser de aproximadamente 7 litros para cada tipo de processamento do
café. Para isso, é necessário coletar uma quantidade
superior, já que os frutos serão lavados para a separação da porção boia e, se necessário, removem-se
frutos imaturos que ainda permaneceram na amostra. Por isso, a quantidade de frutos a ser colhida
deve ser de, pelo menos, 10 litros.
Os frutos podem ser coletados e depositados
em cestos ou peneiras. Deve-se evitar derriçar os frutos no chão, mesmo sobre panos, pois há elevada
probabilidade de esmagamento pelo colhedor. Após
coletados, os frutos podem ser depositados em sacarias permeáveis e higienizadas. Não se recomenda o
uso de sacos plásticos impermeáveis, e é inadequado o uso de sacos já utilizados com ração ou produtos químicos que possam contaminar os frutos.
Após a coleta, as amostras de café devem ser
transportadas imediatamente para a estrutura de recepção e pós-colheita da propriedade. As amostras devem
ser submetidas à separação hidráulica, também conhecida como lavagem do café, que pode ser realizada em
baldes ou caixas, a fim de que seja retirada a porção
boia, que contém frutos de menor densidade, chochos,
mal granados, além de impurezas (Fig. 2). Em seguida,
deve-se realizar o repasse manual da amostra, removendo os frutos de café imaturos e passas, se ainda
houver (Fig. 3). O café selecionado deve ser o suficiente para que a amostra final contenha 7 litros de café
cereja natural para cada processamento a ser aplicado.
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Processamento via seca

Figura 4 - Descascador de amostras de café

Denis Henrique Silva Nadaleti

Na forma de processamento via seca, após
a colheita e seleção dos frutos maduros, a amostra
de café deverá ser enviada imediatamente para a
secagem com todas as partes do fruto, compondo a
amostra de café natural.
Além da amostra de café cereja natural, recomenda-se que sejam preparadas amostras por outras formas de processamentos pós-colheita. Essa
operação permite ao cafeicultor conhecer o potencial
de qualidade do café quando submetido a outros processos, para auxiliar na tomada de decisão de qual
processamento utilizar em cada talhão, em função
das características sensoriais do café, e também
para avaliar a viabilidade técnica de adotar outros
processos em sua propriedade.
Processamento via úmida

SECAGEM
Após preparadas as amostras, independentemente do tipo de processamento adotado, estas devem ser encaminhadas para a secagem ao sol em
telas ou peneiras, dispostas de maneira suspensa.
Para garantir que os frutos de café sequem com qualidade, a secagem deve ser rápida no início e mais

Figura 5 - Fermentação biológica

Denis Henrique Silva Nadaleti

A amostra de café pode ser submetida ao processamento via úmida por três maneiras: descascamento, desmucilamento ou despolpamento. Para obter amostras de café cereja descascado, a amostra
de 10 litros de cereja natural deve ser submetida ao
descascador mecânico de amostras e enviada imediatamente para a secagem (Fig. 4). No café cereja
descascado, parte da mucilagem ainda ficará aderida ao pergaminho. A amostra de café desmucilado é
obtida a partir da amostra de café cereja descascado
que terá a mucilagem remanescente removida mecanicamente, com a utilização do desmucilador mecânico, onde são colocados os grãos de café descascados em atrito com o equipamento e jatos de água.
Por fim, a amostra de café despolpado é obtida a partir da amostra de café cereja descascado que terá a
mucilagem removida por fermentação biológica, em
que as amostras de café são colocadas em baldes
ou caixas com água por um período de 18-24 horas
(Fig. 5). Em seguida, as amostras são lavadas, friccionando-se os grãos com as mãos, e direcionadas
para a secagem.

lenta no final (BORÉM, 2008). Dessa maneira recomenda-se que nos primeiros dias os frutos estejam
em camadas delgadas, com volume de 14 litros/m² de
café cereja (Fig. 6) ou 7 litros/m² de café descascado
(pergaminho), distribuídos uniformemente (Fig. 7).
Desde o primeiro dia as amostras devem ser
revolvidas a cada 30 minutos, até o final da secagem. Aproximadamente no terceiro ou quarto dia
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Figura 8 - Secagem em terreiro suspenso com dobra de
camada

Denis Henrique Silva Nadaleti

Denis Henrique Silva Nadaleti

Figura 6 - Frutos de café natural em camada delgada

Figura 9 - Secagem em terreiro suspenso – café natural em
camada delgada

Denis Henrique Silva Nadaleti

Denis Henrique Silva Nadaleti

Figura 7 - Café em pergaminho em camada delgada

de sol, quando ao pressionar os frutos estes não
descascarem, é indicada a realização da 1ª dobra
de camada. No sétimo dia de secagem pode-se realizar a 2ª dobra de camada, seguida da 3ª dobra
no décimo dia de secagem (Fig. 8). Após aproximadamente 7 dias de sol, as amostras já terão atingido
a meia seca, com 30% de umidade para os cafés
naturais (Fig. 9) e 25% para os cafés em pergaminho. A partir desse momento, recomenda-se cobrir
as amostras em torno das 15 horas com pano de
colheita e lona e descobri-las no dia seguinte por
volta das 9 horas. Essa prática deverá ser realizada
até o final da secagem.
A umidade do café deve ser acompanhada
com a utilização de métodos empíricos, como dureza
dos grãos com canivete. Para finalizar a secagem recomenda-se a aferição da umidade em equipamentos determinadores de umidade, quando os grãos
atingirem 11% de umidade.

ARMAZENAMENTO
Após finalizada a secagem, as amostras devem ser acondicionadas em sacos de papel kraft,
revestidas por um saco plástico, ainda em coco ou
pergaminho. É essencial que em todas as etapas as
amostras sejam acompanhadas de sua identificação,
para que não haja risco de misturas. As amostras
devem permanecer em descanso por no mínimo 30
dias, em ambiente limpo, arejado, fora do alcance de
calor, luz e produtos que possam contaminá-las com
odor.
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BENEFICIAMENTO E ANÁLISE

REFERÊNCIA

Após o período de descanso, as amostras devem ser beneficiadas em beneficiador de amostras.
Em seguida, devem ser enviadas para a avaliação

BORÉM, F.M. Secagem do café. In: BORÉM, F.M.
(ed.). Pós-colheita do café. Lavras: UFLA, 2008.
p.203-240.

das características da qualidade por um classificador
credenciado e idôneo.
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APÊNDICE B
Exemplo de Resumo Simples

Efeito de dicloro S-triazinetrione de sódio na conservação de antúrio
Bruna Graciana Vicente1, Simone Novaes Reis2, Júlio César Andrade1
1

Bolsista PIBIC FAPEMIG/EPAMIG, temachan1@hotmail.com;
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Pesq./Bolsista BIP FAPEMIG/EPAMIG Sul, simonereis@epamig.br

Resumo: As flores tropicais têm-se destacado no mercado, e vem aumentando
a procura pelos consumidores, portanto, é preciso oferecer flores com
qualidade, colhidas no ponto certo e que permaneçam o maior tempo possível
com características semelhantes às do momento da colheita. Este trabalho
teve por objetivo verificar o efeito da combinação entre pulsing de sacarose e
armazenamento de hastes de antúrio em solução conservante contendo dicloro
S-triazinetrione de sódio (DTS), na durabilidade pós-colheita. As inflorescências
da variedade Rubi foram acondicionadas em solução de sacarose (10%) ou em
água por 1 hora e transcorrido esse prazo, transferidas para solução de
conservação contendo DTS ou água potável, permanecendo armazenadas em
sala com luz natural e temperatura ambiente. As avaliações ocorreram a cada
dois dias, verificando-se a qualidade das hastes, massa fresca e volume de
água absorvido, até que pelo menos 50% das hastes recebessem nota menor
que 2. Com os dados obtidos calculou-se a porcentagem de perda de massa
fresca, o número de dias em que as inflorescências permaneceram com nota
maior ou igual a 2 (qualidade comercial) e volume de água absorvido no
período. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com 2
tratamentos, 6 repetições com 3 inflorescências cada. A presença de DTS na
solução de conservação não proporcionou maior durabilidade pós-colheita,
uma vez que não foram detectadas diferenças significativas entre as soluções
de conservação para as características avaliadas nas inflorescências. A perda
média de massa fresca foi de 18,3%, e as hastes permaneceram em média 17
dias com qualidade comercial e absorveram 2,75 mL cada.
Palavras-chave: Floricultura. Pós-colheita. Anthurium andraeanum.
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