
NORMAS PARA PUBLICADO - REVISTA PAISAGEM E AMBIENTE: ENSAIOS 

1. O Conselho Editorial da revista Paisagem e Ambiente: Ensaios decidirá quais artigos, ensaios, conferências, debates, rese- 
nhas, relatos de experiências e notas técnicas terão a possibilidade de publicação, considerando-se para tanto a consistência 
teórica e a pertinência do tema diante da linha editorial. 
2. Apresentação dos trabalhos 
Em disquetes, utilizando o processador de texto WORD 6.0 ou superior. Deverá conter entre 21.600 a 43.200 caracteres, 
incluindo o resumo, o abstract e a introdução. Com o disquete, deverão ser entregues três cópias impressas do arquivo. O 
resumo e o abstract não deverão ultrapassar 2.800 caracteres. 
3. Os títulos e os subtítulos deverão aparecer em maiúsculas, pois é importante que no original fique clara sua natureza. Tam- 
bém deverão ser concisos e explícitos quanto ao conteúdo tratado. Deverão ser apresentadas, no mínimo, 5 palavras-chave 
(unitermos). 
As contribuições deverão ser acompanhadas da versão em língua inglesa do título, subtítulo, resumo e palavras-chave. 
4. Logo após o título deve constar o nome do autor, sua qualificação, procedência e endereço postal e/ou eletrônico. 
5. As notas e referências bibliográficas deverão ser agrupadas no final do texto e devidamente referenciadas, de acordo com 
as normas NBR 6023 e NBR 10520, da ABNT. 
As notas e referências deverão seguir os seguintes padrões: 

5.1 Artigos e capítulos de livros 
Colocar a referência bibliográfica nesta ordem: autor, título do artigo/capítulo, nome do autor do livro, título do livro (em 
itálico), subtítulo (sem itálico), edição, local de publicação (cidade), editora, data de publicação, volume, capítulo, páginas 
(inicial e final), série ou coleção.  
Exemplos 
• autor do capítulo e do livro 
MACEDO, Silvio Soares. Ecletísmo. In: Quadro do paisagismo no   Brasil. São Paulo: Edição do autor, 1999. cap. 2, 
p.21-54. (Coleção Quapá). 
• autor somente do artigo ou capítulo. 
MACEDO, Silvio Soares. Roberto Burle Marx and the founding of Modern Brazilian Landscape Architecture. In: 
VACCARINO, R. (editor). Roberto Burle Marx. Landscapes reflected. Nova York: Princenton Architectural Press, 2000. p.l 
3-24. 
5.2 Artigos publicados em periódicos 
Indicare autor do artigo, título do artigo, subtítulo do artigo, título da revista (em itálico), local de publicação (cidade), título 
do fascículo, se houver (suplemento ou número especial), volume, número, páginas (inicial e final), mês e ano. 
Exemplo: 
PELLEGRINO, Paulo Renato Mesquita. Pode-se planejar a paisagem? Paisagem e Ambiente: Ensaios, Sao Paulo, n. 13, 
p.l59-179, 2000. 
5.3 Citações no corpo do texto - Referencias Bibliográficas 
As citações, quando forem literais, devem ser precisas, grafadas em itálico e entre "aspas". No corpo do texto deve constar 
o sobrenome do autor, seguido da data e páginas da publicação. 
Ex.: (Leite, 1994, p. 86) 
Nas referências bibliográficas, o sobrenome do autor citado deve ser posto em ordem alfabética (em maiúsculas), prenóme, 
título do livro (em itálico), subtítulo, (sem itálico), edição, local de edição (cidade), editora, ano de publicagáo, volume, 
série ou coleção (entre parênteses). 
Exemplo: 
LEITE, Mario Angela Faggin Pereira. Desfruição ou desconstrução? Questões da paisagem e tendências de regionalização. 
São Paulo: Hucitec, 1994. 
5.4 Dissertações e Teses 
As referências de tese de doutorado ou díssertação de mestrado devem conter: nome do autor, título (em itálico), subtítulo (sem 
itálico), data, número de páginas ou volumes, categorias (grau), identificação da instituição, local, data de publicação. 
Exemplo: 
QUEIROGA, Eugenio Fernandes. A megalópole e a praça: O espaço entre a razão de dominação e a ação comunicativa. 
2001. 351 p. Tese (Doutorado). Faculdade de Arquitetra e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo. 2001. 

6. As ilustrações deverão ser entregues em folhas separadas com as devidas indicações de créditos e legendas, devidamente 
referenciadas no texto. 
Será permitida a inclusão de ilustrações que poderão ser impressas em cores, dependendo da disponibilidade de recursos 
para a impressão. As ilustrações (fotos, desenhos, esquemas e croquis) poderão ocupar um número equivalente de páginas 
daquelas ocupadas pelo texto. 
7. Não serão aceitas reproduções de imagens publicadas em livros, revistas ou periódicos, sem a expressa autorização do(s) 
autor(es) das mesmas. 
8. Após o ato de entrega, as condições dos origináis serão analisadas criteriosamente. Os trabalhos que estiverem em desacordo 
com os padrões aqui descritos serão devolvidos em seguida para que se providencie sua regularização. 
9. Os textos assinados serão de inteira responsabilidade dos autores e não haverá alteração de seu conteúdo sem prévia 
autorização.  
10. Os autores receberão gratuitamente três exemplares do fascículo em que tiver sido publicada a contribuição. 


