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1 Introdução 

Este texto tem a finalidade de servir de modelo para apresentação de artigos a serem enviados a revista 

Engenharia Meio Ambiente e Inovação. O padrão será único, independentemente de sua diagramação na forma 

final da revista. Se os autores desejarem, poderão utilizar este exemplo formatado e disponível na web site da 

revista, para a confecção de seu próprio artigo, bastando para isso, fazer a substituição deste texto. 

 

2 Metodologia 

Os trabalhos deverão ser limitados entre oito e quinze páginas, papel de tamanho A4, com margens 

esquerda e direita de 2,5 cm, margens superior e inferior de 3,0 cm, fonte Times New Roman, tamanho 10 pt, 

padrão Word, com extensão".DOC", contendo as seções: a) Resumo seguido do Abstract em Inglês e das 

palavras-chave; b) Introdução; c) Metodologia; d) Resultados; e) Conclusão e f) Referências Bibliográficas. 

Havendo agradecimentos, estes deverão vir antes das referências. 

 As primeiras linhas da página devem conter o título do trabalho em negrito, centralizado e em tamanho 

10 pt, seguido imediatamente pelas linhas que conterão o(s) nomes(s) do(s) autores(s), em tamanho 10 pt. Em 

seguida, deverá vir à legenda que permite identificar Autor, Co-autor e Colaboradores do artigo seguido pelos 

endereços institucionais. Na última linha a identificação dos contatos (e-mail) dos autores. 

 A seguir o texto deve ser iniciado pela "Introdução". Os subtítulos Introdução, Metodologia, 

Resultados, Conclusão e Referências Bibliográficas devem ser escritos em negrito com a primeira letra em 

maiúsculo e alinhados à esquerda. Ao final de cada sub-seção deve-se deixar uma linha em branco. Todo o texto 

deverá ser escrito com 1,5 de espaçamento. 

 As citações devem ser indicadas através do sobrenome do autor, como nos exemplos:"... e podem 

contaminar quimicamente o paciente (Sobrenome 2015) ..." ou ainda, ''... de acordo com Sobrenome (2015)...''. 

Alguns exemplos de referências podem ser encontrados no final deste modelo. 



 

 

 

3 Resultados 

 As figuras, tabelas, etc., devidamente referenciadas no texto, podem ser colocadas da maneira mais 

conveniente para o autor em uma coluna ou ocupando toda a largura da página. Recomenda-se ainda, que antes e 

após os elementos não textuais e suas respectivas legendas, deixe-se uma linha de espaçamento entre estes e o 

texto. Os autores não devem se esquecer da colocação de legendas nas figuras, tabelas, gráficos e outros 

elementos. As equações devem ser numeradas e ser feitas utilizando o editor de equações do Word. 
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Figura 1 - Centralizada na coluna e com legenda abaixo da figura. 

 
 𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏 (1) 

   
Tabela1 - Legenda acima da tabela, centralizada. 

 

 A B C 

X 1 2 3 

Y 4 5 6 

W 7 8 9 

Z 8 7 6 

 
 É importante lembrar que as correções sugeridas pelo Comitê Editorial da Revista serão verificadas no 

retorno dos artigos correspondentes. 

  Pede-se ainda que todos os autores revisem cuidadosamente a versão final do trabalho para evitar erros 

de gramática, ortografia, digitação e formatação. 

 

4 Conclusões 

 

 Os autores cujos trabalhos necessitem correções deverão ser reapresentados, devidamente corrigidos. 

Conforme lista de histórico de revisão do artigo descrita no final deste documento. 

 

5 Agradecimentos 

Se necessário, usar este espaço para agradecimentos. 
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 A lista de referências deve incluir apenas trabalhos que são citados no texto e que foram publicados ou 
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