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1Sigla da Instituição, Nome Completo da Instituição, e-mail  
2Sigla da Instituição, Nome Completo da Instituição, e-mail 
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RESUMO 

Elemento obrigatório. Deve resumir o conteúdo do trabalho em um ÚNICO PARÁGRAFO, 

redigido em português, espanhol ou inglês, tamanho da página A4, fonte Arial 11, 

espaçamento entre linhas 1,15, alinhamento justificado, máximo de 500 palavras ou 3400 

caracteres com espaços. O título deve ter no máximo 2 linhas. Deve seguir a ABNT NBR 

6028/2003. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal. A seguir 

deve-se indicar a informação sobre a revisão da literatura, estudo de caso, análise da 

situação entre outros. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. 

Ressaltar o objetivo, a metodologia adotada, os resultados e as conclusões. Deve ser 

composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de 

tópicos. Evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam de uso corrente; fórmulas, 

equações, diagramas entre outros, que não sejam absolutamente necessários; quando seu 

emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem. O título deve ser em 

caixa alta, Negrito, Arial, tamanho 14. A identificação do nome dos autores deve ser com 

nome completo, Negrito, Arial e tamanho 10. Cada trabalho pode ter de 1 a 3 autores. A 

identificação da instituição dos autores deve ser com sigla e nome completo da instituição e 

e-mail, Arial e tamanho 10. O arquivo eletrônico do trabalho deverá ser enviado via e-mail 

para cbhbaixops@agevap.org.br, em formato .doc ou .docx com o seguinte nome: ART-

NomeCompletodoPrimeiroAutorSemEspacos.doc. 

 

Palavras-chave: (máximo 5 palavras, separadas por ponto). 
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1 INTRODUÇÃO 

Os autores devem redigir seu trabalho utilizando este template, que está no formato esperado 

para a apresentação nos Anais do Simpósio. 

O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A4, margens 3 cm para esquerda e 

superior, e 2 cm inferior e direita (conforme NBR 14724). As páginas deverão ser devidamente 

numeradas. Deve ser empregada fonte Arial, corpo 10. O espaçamento entre as linhas deverá ser 

1,15.  

O artigo deve possuir de 15 a 20 páginas e deve conter resumo, objetivos, metodologia, 

resultados e discussão, conclusão e referências.  

As apresentações serão no formato de pôsteres e apresentações orais em data e horário 

designados pela comissão do Congresso. 

 

2 FORMATO DO ARTIGO 

Este template está no formato A4. 

O corpo do texto deverá estar em Fonte Arial tamanho 10, com alinhamento justificado. A 

primeira linha de cada parágrafo deverá iniciar com espaçamento 1,25 cm.  

Os títulos dos capítulos e subitens deverão ser escritos em Fonte Arial tamanho 10 Negrito. 

Deverão ser seguidos os seguintes espaçamentos: 

• Entre linhas: múltiplos (1,15).  

• Título do capítulo: 12 pontos antes e 12 depois.  

• Título dos subitens: 6 pontos antes e 6 depois. 

A primeira página deverá conter apenas o Título do Artigo, Autores, Filiação, Resumo, 

Palavras-chaves. O texto do artigo deverá começar na segunda página.  

2.1 Tabelas e Figuras 

A legenda de Tabelas e Figuras deve ser clara o suficiente para descrever o seu conteúdo e 

devendo ser escritas em Fonte Arial tamanho 10.  

As Tabelas e Figuras devem ser sempre citadas no texto do artigo e colocadas o mais 

próximo possível dessa citação. Todos os gráficos, desenhos, figuras e fotografias devem ser 

denominados “Figura”, e numerados sequencialmente em algarismos arábicos.  

O número e título da Figura devem ser colocados centralizados, imediatamente abaixo da 

figura. O título deve ser claro e autoexplicativo. 

Cada quadro e tabela, além da numeração, deve possuir um título. O número e o título devem 

ser colocados centralizados, imediatamente acima do quadro ou tabela. O título deve ser claro e 

autoexplicativo. 

Um quadro e uma tabela não poderão ser maiores do que uma folha A4. 

Quadros e tabelas devem aparecer, preferencialmente, intercalados nos locais apropriados 

do texto, a critério do autor. 

Tabela 1 - Legenda da Tabela 1. 

AAA 
20SS 30 SS 

A T B Cs A V R G 

AAA 29.53 44.58 41.05 23.81 27.4 43.6 40.87 20.65 

AA 60.4 60.92 60.47 38.24 60.91 63.83 63.53 26.19 

Fonte: SOBRENOME, ANO. 
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Figura 1. Legenda da Figura 1. 

 
Fonte: SOBRENOME, ANO. 

 

2.2 Unidades 

Todas as unidades mencionadas no texto, tabelas, quadros e figuras devem ser expressas de 

acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI). 

Deve-se evitar o uso da barra de fração na expressão das unidades. Exemplo: Ao invés de 

mg/L ou m3/s, deve-se utilizar mg.L-1 e m3.s-1 . 

REFERÊNCIAS 

As referências citadas no texto e listadas ao final do artigo deverão estar de acordo com a 

norma NBR 6023/2002. A título de esclarecimento são apresentadas algumas diretrizes: 

a) 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: 

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

c) Trabalhos com mais de três autores devem ser referenciados ao primeiro autor, seguido por 

“et al.”. 

d) 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. 

e) 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. Ao final do trabalho deverá ser apresentada uma lista de 

todas as referências citadas no texto, de acordo com os seguintes critérios, entre outros. 

f) As referências devem ser relacionadas em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do 

primeiro autor. 

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

sobrenome seguido pelas iniciais de cada autor, separados por vírgulas. Exemplo: SMITH, 

P.J.; WATSON, L.R.M.; GREEN, C.M. 

h) O título do periódico referenciado deverá ser apresentado em itálico. As indicações de 

volume, número e página deverão ser identificadas pela letra inicial (“v”, “n” ou “p”), seguida 

de ponto. Não devem ser utilizadas aspas antes e depois do título do trabalho. 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. 
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i) 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. Exemplo: FRANÇA, J.L.; VASCONCELOS A.C. 

Manual para Normalização de Publicações Técnico-Científicas. 8 ed. Belo Horizonte: Ed. 

UFMG, 2007, 255 p. 

j) 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”. 

Exemplos: Anais - CAIXINHAS, R.D. Avaliação do impacto ambiental de empreendimentos 

hidro-agrícolas. In: Simpósio Luso-Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 5 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. 

 

3 SUBMISSÃO DO TRABALHO 

A submissão do trabalho se dará por e-mail. O(s) autor(res) deverá(ão) enviar o(s) seu(s) 

trabalho(s) ao e-mail cbhbaixops@agevap.org.br, seguindo as instruções do próprio site, não sendo 

aceitas cópias impressas. 

O arquivo eletrônico do trabalho deverá ser enviado em formato .doc ou .docx com o seguinte 

nome: ART-NomeCompletodoPrimeiroAutorSemEspacos.doc. 
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