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POLÍTICA EDITORIAL
A Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas é o órgão científico oficial da Sociedad Colombiana de Ciencias Hortícolas – SCCH (adscrita à International Society for Horticultural Science – ISHS) e da Faculdade de Ciências Agrárias da Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Trata-se de uma publicação semestral aberta
a discussão e divulgação de trabalhos técnico-científicos propostos por autores nacionais e internacionais na
área das ciências agrícolas, com ênfase em horticultura (frutas, legumes, ervas medicinais, plantas ornamentais e viveiro) e disciplinas afins. A revista busca não só divulgar o trabalho inédito desenvolvido por pesquisadores de diferentes universidades e centros de investigação no país, mas também disseminar e discutir novos
avanços científicos, a fim de contribuir para a consolidação de uma comunidade acadêmica reunida em torno
da horticultura e suas disciplinas relacionadas. A publicação está dirigida a pesquisadores e extensionistas das
ciências hortícolas e a todos aqueles profissionais que desenvolvem a ciência e aplicam a tecnologia para o
benefício da produtividade do campo e os produtores hortícolas.
Artigos inéditos e originais devem ser apresentados seguindo as regras estabelecidas nas instruções aos autores. O Conselho Editorial reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar as contribuições feitas para a revista. Os
manuscritos são enviados a dois revisores especialistas na área específica do conhecimento, quem decidirão se
o trabalho tem o nível científico necessário para sua publicação. Caso haja diferentes conceitos sobre a aprovação da publicação, o artigo será enviado a um terceiro par, quem entregará a decisão final. Se o artigo for aceito
para publicação, o autor deverá fazer as correções sugeridas no tempo indicado pelo editor.
Os artigos publicados na revista serão enviados em meio magnético a diferentes bancos de dados e sistemas de
indexação para a divulgação do seu conteúdo, o qual será acessível através da Internet. Após a publicação, os
artigos publicados serão enviados aos autores num arquivo em PDF sem custo adicional.
Os editores da Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas estão comprometidos com a comunidade científica
para assegurar a ética e a qualidade dos artigos publicados. A revista tem como referência o código de conduta
e boas práticas editoriais definido pelo Comitê de Ética de Publicações (Commitee on Publication Ethics - COPE).
Ao mesmo tempo, os editores asseguram uma resposta adequada às necessidades dos leitores e autores, para o
qual devem garantir a qualidade das publicações e proteger e respeitar o conteúdo dos artigos e a integridade
dos mesmos. O Conselho Editorial publicará correções, esclarecimentos, retratações e desculpas quando for
necessário.
O copyright dos artigos e ilustrações publicados na Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas vem a ser propriedade da revista. Os editores autorizam a reprodução e citação do conteúdo da publicação desde que seja
explicitamente registrado o nome da revista, nome(s) do(s) autor(es), ano, título, volume, número e páginas
do artigo consultado. É preciso solicitar permissão dos editores para ter figuras ou algo mais que um breve
resumo do texto reproduzidos em outras publicações.
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INSTRUÇÕES AOS
AUTORES
Os autores dos artigos a serem submetidos à Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas devem ser conscientes da
fraude científica e evitar condutas relacionadas com ela em todos ou parte dos dados da pesquisa, assim como
a falsificação e manipulação dos mesmos, as faltas de ética por autoria fictícia ou doada ou por troca de co-autorias, a publicação duplicada de uma fração do artigo ou de sua totalidade em outras revistas, o auto-plágio
ao repetir partes de escritos anteriores, a omissão de citações, a inclusão de referências não consultadas e a
auto-citação excessiva, entre outros. Os autores terão os seguintes direitos: dentro de um prazo razoável, será
feita uma avaliação justa e imparcial dos seus artigos; haverá respeito na correspondência enviada e os pedidos
de modificações e correções serão explicitados segundo os conceitos dos avaliadores; finalmente, o sentido do
texto original não será alterado.
Os artigos colocados no Comitê Editorial da Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas devem ser inéditos. Em
consequência, aqueles manuscritos que tiverem sido publicados em outras revistas ou publicações técnicocientíficas não serão aceitos.
Segundo as exigências do programa Publindex de Colciencias para a categoria A2, a Revista Colombiana de
Ciencias Hortícolas aceita artigos originais dos seguintes tipos:
• Artigo de pesquisa científica ou tecnológica: documento que apresenta em detalhe os resultados de pesquisas originais. A estrutura geralmente utilizada tem quatro partes básicas: introdução, metodologia (materiais e métodos), resultados, e discussão e conclusões. Pelo menos o 18% da totalidade do artigo deve
corresponder à explicação da literatura citada, enquanto um 60% das citações deve vir de artigos publicados
nos últimos 10 anos.
• Artigo de reflexão: documento que apresenta resultados de pesquisa sobre um tema específico a partir de
uma análise e interpretação crítica do autor, utilizando fontes originais. É essencial que o manuscrito inclua
uma introdução de contexto que explicite um objetivo claro, uma perspectiva geral e atualizada sobre o
tema, e uma proposta ou hipótese cujo desenvolvimento discursivo provenha de referências bibliográficas
reconhecidas (não poderão ser admitidos artigos sem referências). É importante que as diferentes partes do
texto vão encabeçadas por legendas sugestivas e relevantes.
• Artigo de revisão: documento sobre um tema de atualidade, geralmente escrito para um público bem informado. É resultado de uma revisão na qual os resultados de pesquisas publicadas ou inéditas em algum
campo da ciência ou da tecnologia são analisados, sistematizados e integrados, a fim de explicar suas tendências de progresso e desenvolvimento. Caracteriza-se por um apoio bibliográfico cuidadoso de não menos
de 50 referências.
• Nota científica: documento curto que apresenta resultados originais preliminares ou parciais de uma pesquisa científica ou tecnológica, os quais geralmente exigem uma rápida difusão.

Formato e organização do texto
A extensão do artigo de pesquisa não deve exceder 5.200 palavras (incluindo literatura e tabelas), com exceção
do artigo de revisão, que pode conter até 6.500 palavras. O formato da página deve ser tamanho carta, digitada
em espaço duplo, fonte Times New Roman tamanho 12, margens de 3 cm na parte superior, 2 cm na parte inferior, e 2,5 cm de margens laterais esquerda e direita. As tabelas e figuras (gráficos, desenhos, diagramas, fluxogramas, fotografias e mapas) devem ser apresentadas em folhas separadas e numeradas consecutivamente
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(Tabela 1 ... Tabela n. Figura 1 ... Figura n, etc.). O texto e as tabelas devem ser editados em processador de texto MS-Word®. Tabelas e diagramas de frequência (colunas e pizza) devem ser incluídos dentro do arquivo do
manuscrito e também enviados em seu formato original de MS-Excel®. Ao se tratar de outras figuras, como
fotografias e desenhos em papel, será possível enviar os originais ou digitalizá-los e enviá-los em formato de
compressão digital JPG (ou JPEG), de preferência com uma resolução de 600 × 600 dpi (no mínimo 300 dpi).
Como regra geral, tabelas e figuras unicamente são aceitas em preto e branco. Os arquivos em Word, Excel e
JPG que compõem o artigo deverão ser enviados ao e-mail: gerfischer@gmail.com (editor Gerhard Fischer).

Idiomas, unidades e estilo
As línguas oficiais da revista são Espanhol, Inglês e Português. No caso de manuscritos escritos em Inglês, a
configuração de idioma do arquivo deve corresponder ao Inglês Britânico ou Inglês Americano, cuidando de
usar uma única configuração ao longo do artigo. Quanto às unidades de medida, deve-se usar exclusivamente
o Sistema Métrico Decimal (SI). Todas as abreviaturas devem ser explicadas quando utilizadas pela primeira
vez no texto. O estilo do manuscrito deve ser impessoal, usando-se o tempo gramatical passado na introdução, métodos e resultados.

Título e autores
Quando o título vier em Espanhol, é obrigatória sua tradução ao Inglês, e vice-versa. Ao incluir nomes científicos de plantas ou animais, eles devem ser escritos em letra cursiva (itálica) e em minúsculas, unicamente
capitulando a primeira letra do gênero e do classificador. Abaixo do título em Inglês deve-se colocar o nome(s)
e sobrenome(s) do(s) autor(es), de acordo com a sua contribuição à investigação ou preparação do artigo. Na
parte inferior da primeira página, ou seja, aquela que contém o título do artigo, deve-se indicar a cidade onde
se localiza o patrocinador do trabalho ou a entidade para a qual eles prestam seus serviços, junto com o autor
correspondente e seu e-mail.

Resumo, abstract e palavras-chave adicionais
O resumo deve descrever brevemente o problema, os métodos utilizados, sua justificação e os resultados mais
relevantes, sem exceder 250 palavras escritas em um único parágrafo. É obrigatório acompanhar o resumo com
um máximo de seis palavras chave que não tenham sido utilizadas no título. O resumo (abstract) e palavras
chave adicionais (additional key words) devem ser traduzidos ao Inglês.

Introdução
Esta seção deve descrever a situação atual do problema, sua definição e a revisão de trabalhos anteriores com
ele relacionados, além dos objetivos e justificação da pesquisa. É obrigatório acompanhar os nomes comuns
dos correspondentes nomes científicos e a sigla do classificador quando mencionados pela primeira vez no
artigo.

Materiais e métodos
Esta seção deve descrever de forma clara, concisa e sequencial, os materiais (plantas, animais, implementos
agrícolas ou de laboratório) utilizados no desenvolvimento do trabalho, bem como os procedimentos e protocolos seguidos e o desenho escolhido para o tratamento estatístico dos dados.

Resultados e discussão
Os resultados devem ser apresentados de uma forma lógica, objetiva e sequencial, usando-se texto, tabelas
e figuras. Estes dois últimos apoios devem ser de fácil leitura e passíveis de serem interpretados de forma
independente, embora devam vir sempre citados no texto. Os gráficos devem ser bidimensionais, elaborados
em branco e preto, se valendo de percentagens de preto para representar variações entre colunas. As linhas
das curvas devem ir em tinta preta, tracejadas ou contínuas (_____ ou --------) utilizando convenções tais
como: ■, , ◆, Δ, etc. As tabelas devem ser elaboradas com poucas linhas e colunas. As médias devem ser
acompanhadas de seu correspondente erro padrão. A discussão dos resultados deve ser completa e exaustiva,
comparando-se os resultados com a literatura atual sobre o tópico.
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Conclusões
Esta seção apresenta os resultados mais conclusivos da investigação, ou seja, aqueles que constituem uma
contribuição significativa para o avanço da temática explorada.

Agradecimentos
Quando for considerado necessário, esta seção irá apreciar aquelas contribuições importantes na concepção,
financiamento e realização da pesquisa: especialistas, empresas, entidades públicas ou privadas, e associações
de profissionais ou operadores.

Referências
Quanto às citações usadas para apoiar afirmações no texto, deve-se aplicar uniformemente o sistema autor(es)
ano. Quando a publicação citada tiver três ou mais autores, mencione o nome do primeiro deles, acompanhado pela frase latina et al. (“e outros”) ressaltada em itálica, e pelo ano (por exemplo, García et al., 2003). A lista
completa das referências mencionadas deve ser incluída ao final do artigo. Os sobrenomes (acompanhados das
letras iniciais dos nomes) de todos os autores devem ser registrados em ordem alfabética. Ao se citarem várias
publicações do(s) mesmo(s) autor(es), elas devem ser listadas em ordem cronológica, da mais recente à mais
velha. Antecipam-se alguns casos:
• Para livros: Autor (es), ano. Título do livro, edição, editora e cidade de publicação, páginas consultadas
(pp. # - #). Exemplo: Taiz, L. e E. Zeiger. 2006. Fisiologia Vegetal. 4th ed. Sinauer Associates Publishers,
Sunderland, MA.
• Para capítulos de livros: Autor (es), ano. Título do capítulo, páginas consultadas (pp. # - #). Em: Nomes e
sobrenomes dos compiladores (comp.) ou editores (eds.). Título do livro, edição, editora e cidade de publicação. Exemplo: Bernal, H. 1996. Evapotranspiración. pp. 112-125. Em: Agrios, G. (ed.). Fitopatología. 2a ed.
Editorial Limusa, México D.F.
• Para revistas: Autor (es), ano. Título do artigo, nome abreviado da revista, volume (número), página. Exemplo: García, S., W. Clinton, L. Arreaza e R. Thibaud. 2004. Inhibitory effect of flowering and early fruit
growth on leaf photosynthesis in mango. Tree Physiol. 24(3), 387-399.
• Para revistas eletrônicas: Autor (es), ano. Título do artigo (online). Nome abreviado da revista. Volume
(número), URL, data de acesso. Exemplo: Cannarella, C. e V. Piccioni. 2007. Innovation, diffusion and
territorial inertia (online). Int. J. Manag. Rural. 3, http://irm.sagepub.com/content/vol3/issue2/ in01.pdf,
acessado em março de 2009.
• Para citações da Internet: Autor (es), ano. Título do artigo. Em: Nome da publicação eletrônica, site, portal
ou página junto com seu URL, data de acesso. Exemplo: Arafat, Y. 1996. Siembra de olivos en el desierto
palestino. Em: Agricultura Tropical, http://agrotropical.edunet.es, acessado em novembro de 2003.
• Para citações de dissertações em anais de congressos, simpósios e conferências: Autor (es). Ano. Nome
da comunicação. pp # - #. Em: Título. Editora. Cidade, país (se a cidade não for capital). Exemplo: Peet, M.
2008. Desórdenes fisiológicos del fruto de tomate. p. 101. Em: Livro de resumos, Simposio Internacional de
Tomate en el Trópico. Sociedad Colombiana de Ciencias Horticolas. Villa de Leyva, Colombia.
• Para teses: Autor (es). Ano. Título. Tese de doutorado (ou mestrado). Instituição de ensino, cidade, país (se
a cidade não for capital). Exemplo: Hernández, M. 2001. Conservación del fruto de arazá (Eugenia stipitata
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McVaugh) durante la poscosecha mediante la aplicación de diferentes técnicas. Tese de doutorado. Faculdade de Agronomia, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Sistema Internacional de Unidades (SI) ou sistema métrico
A Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas requer a utilização das unidades do SI.
• Os números sobrescritos negativos só podem ser utilizados com unidades do SI (por exemplo, kg ha-1). Não
interrompa a notação das unidades do SI com palavras ou símbolos que não lhe pertencem, já que ela consiste mesmo em expressões matemáticas. Quando for necessário, deve-se reordenar a expressão de forma
adequada, por exemplo assim:
P a 20 g L -1, em lugar de 20 g de P L -1 , ou de 20 g de P/L.
O rendimento em peso seco foi de 5 g dia-1, em lugar de 5 g de peso seco dia-1.
Aplicaram-se 25 g ha-1 de ingrediente ativo, em lugar de 25 g i.a./ha.
Cada planta recebeu 20 g ha-1 de água, em lugar de 20 g H2O/ha por planta.
• A barra (/) é um símbolo que, em matemática, significa “dividido por”; em ciência é usada como um substituto da preposição “com” no sentido de “para cada” e é usado para mostrar taxas ou proporções. Utilize a
barra para ligar unidades do SI com aquelas que não pertencem a este sistema (por exemplo, 10°C/h ou 10 l/
vaso). Nunca use números negativos sobrescritos e a barra na mesma expressão. Se as unidades SI estiverem
juntas na mesma expressão com unidades que não são do SI, use primeiro a barra e, em seguida, a palavra
“por”. Nunca use a barra (/) ou a palavra “por” mais de uma vez na mesma frase, já que eles são termos
equivalentes; por exemplo, ao expressar escovadas/dia por planta, convém re-escrever a frase: cada planta foi
escovada duas vezes por dia. Para unidades totalmente verbais, use uma barra, como em três flores/planta ou
10 frutos/galho.
• Para citar unidades baseadas em nomes, use minúscula, como em: “um siemens representa...”. No entanto,
os graus Celsius (° C) e graus Brix (° Brix) devem ser capitulados.
• Use a mesma abreviatura ou símbolo para as formas em singular ou plural de uma determinada unidade (por
exemplo, 1 kg e 25 kg). Deixe um espaço entre o valor numérico e o símbolo (por exemplo, 35 g e não 35g).
Numa série de medidas expressadas com a mesma variável, coloque esta ao final, como em: entre 14 e 20°C
ou linhas a 3, 6 e 9 m; porém, no caso das percentagens, escreva 14%, 16% e 18%.
O estilo admitido pela Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas para algumas unidades de medida está indicado na tabela de abreviaturas e símbolos (ver ASHS Publications Style Manual, http://www.ashs.org/downloads/style_manual.pdf, acessado em junho 2011; ou Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas 4(1), 2010, pp.
181-184).
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