
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 
 

O Guia de Sanidade Vegetal é composto de imagens e fichas com informações objetivas, 
práticas e resumidas das doenças e pragas de importância na agricultura, seus inimigos 
naturais e plantas daninhas.  

A seguir, algumas informações sobre como enviar seu trabalho. 

 Os textos e imagens terão os dados com o nome completo do(s) autor (es) (no 
máximo três), e-mail e instituição de origem.  

 Serão aceitas até 20 imagens/ficha com boa resolução (acima de 300 Kb e máximo de 
1,5 MB); as fotos digitalizadas deverão ter resolução de, no mínimo, 300 dpi.  

 As imagens devem ser enviadas em arquivos individuais (extensão JPG), não 
inseridas no texto e nomeadas de acordo com o número da imagem. Exemplo: 
Figura1.jpg.  

 Serão aceitas imagens do autor ou de outros autores, no entanto, imagens copiadas 
da internet serão aceitas somente com autorização do autor. 

 O texto terá no máximo 3.000 caracteres. 

O Corpo Editorial fará análise dos trabalhos encaminhados, antes da publicação. 

 

As fichas terão que seguir os seguintes itens: 

DOENÇAS 

Hospedeiro principal (nome científico e comum)  
Etiologia com agente causal, sinonímia, nome comum (se houver) e biologia  

Sintomas 

Importância econômica 

Ocorrência (Brasil, outros países, se está na lista de pragas quarentenárias) 

Manejo (Caso exista controle químico, não indicar nome comercial, sugerir consulta ao 
Agrofit) 

Referência consultada (no máximo 5) 

Autor, Instituição 

E-mail 

Legendas e autoria das imagens  

 

PRAGAS 

Hospedeiro principal (nome científico e comum)  
Descrição com nome científico, sinonímia, nome comum (se houver)  

Danos 

Importância econômica 

Ocorrência (Brasil, outros países, se está na lista de pragas quarentenárias) 

Manejo (Caso exista controle químico, evitar a indicação de nomes, sugerir consultar o 
Agrofit) 

Referência consultada (no máximo 5) 

Autor, Instituição 



E-mail 

Legendas e autoria das imagens 

 

PLANTAS DANINHAS 

Grupos das Monocotiledôneas (Liliopsida) e Dicotiledôneas (Magnoliopsida) 

Descrição com nome científico/sinonímia e comum (se houver) 

Importância econômica 

Manejo 

Referência consultada (no máximo 5) 

Autor, Instituição 

E-mail 

Legendas e autoria das imagens 

 

INIMIGOS NATURAIS 

Bactérias, fungos, nematoides e vírus entomopatogênicos; parasitoides e 
predadores seguirão os seguintes itens: caracterização, modo de ação e recomendação 

Referência consultada (no máximo 5) 

Autor, Instituição 

E-mail 

Legendas e autoria das imagens 

 

AGENTES DE BIOCONTROLE 

Mecanismos de ação, recomendação 

Referência consultada (no máximo 5) 

Autor, Instituição 

E-mail 

Legendas e autoria das imagens 

 

 O Banco de Imagens será composto por fotos das plantas com sintomas e/ou sinais 
da doença, danos causados pelas pragas; fotos em microscópios de luz, 
estereoscópico, eletrônico de transmissão e varredura, de patógenos e alterações 
induzidas por eles, fotomicrografias, crescimento do fungo em meio de cultura, 
pragas, espécies de plantas daninhas e suas sementes (por esses motivos as fotos 
terão que ter uma ótima resolução); 

 Os dados poderão ser constantemente atualizados e corrigidos, se necessário, no caso 
de mudança na nomenclatura ou inserção de novas imagens. 

 

Para submissão de trabalhos no Guia de Sanidade Vegetal do Instituto Biológico, deverão ser 
encaminhados no endereço: sanidadevegetal@biologico.sp.gov.br 
 


