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Normas para publicação / Instructions for authors

NORMAS PARA PRePARAçãO e SUBMISSãO 
De TRABALHOS

O periódico Horticultura Brasileira é a revista oficial da 
Associação Brasileira de Horticultura. Horticultura Bra-

sileira destina-se à publicação de artigos técnico-científicos 
que envolvam hortaliças, plantas medicinais, condimentares 
e ornamentais e que contribuam significativamente para o 
desenvolvimento desses setores. O periódico Horticultura 
Brasileira é publicado a cada três meses. Os artigos podem ser 
enviados e/ou publicados em português, inglês ou espanhol. 
Para publicar em Horticultura Brasileira é necessário que o 
primeiro autor do trabalho seja membro da Associação Bra-
sileira de Horticultura (ABH) ou das Associações Nacionais 
com que a ABH mantém Acordo de Reciprocidade, e esteja 
em dia com o pagamento da anuidade. Trabalhos em que 
o primeiro autor não cumpra os requisitos acima também 
poderão ser submetidos. Neste caso, é necessário que seja 
recolhida a taxa de tramitação ampliada, tão logo o trabalho 
seja aceito para tramitação.

Os trabalhos enviados para Horticultura Brasileira devem 
ser originais, ainda não relatados ou submetidos à publicação 
em outro periódico ou veículo de divulgação. Está também 
implícito que os aspectos éticos e o atendimento à legislação 
vigente do copyright tenham sido observados durante o de-
senvolvimento do trabalho. Após a submissão à Horticultura 
Brasileira e até o final de sua tramitação, é vedada a submissão 
do trabalho, em todo ou em parte, a qualquer outro periódico 
ou veículo de divulgação. Caso o trabalho seja aceito para 
publicação, Horticultura Brasileira adquire o direito exclusivo 
de copyright para todas as línguas e países. Não é permitida 
a reprodução parcial ou total dos trabalhos publicados sem 
autorização por escrito da Comissão Editorial.

O periódico Horticultura Brasileira é composto das se-
guintes seções:

Artigo convidado: tópico de interesse atual, a convite da 
Comissão Editorial;

Carta ao editor: assunto de interesse geral. Será pu-
blicada a critério da Comissão Editorial que poderá, ainda, 
submetê-la ao processo de revisão;

Pesquisa: artigo relatando informações provenientes de 
resultados originais de pesquisa obtidos por meio de aplicação 
rigorosa de metodologia científica, cuja reproducibilidade é 
claramente demonstrada;

Comunicação Científica: comunicação ou nota científica 
relatando informações originais resultantes de observações de 
campo ou provenientes de experimentos menos complexos, 
realizados com aplicação rigorosa de metodologia científica, 
cuja reproducibilidade é claramente demonstrada;

Página do Horticultor: trabalho original referente a re-
sultados de utilização imediata pelo setor produtivo como, por 
exemplo, ensaios originais com agrotóxicos, fertilizantes ou 
competição de cultivares, realizados com aplicação rigorosa 

GUIDeLINeS FOR PRePARATION AND 
SUBMISSION OF PAPeRS

Horticultura Brasileira is the official journal of the 
Brazilian Association for Horticultural Science. Horticultura 
Brasileira publishes papers on vegetable crops, medicinal 
and condimental herbs, and ornamental plants. Papers must 
represent a significant contribution to the scientific and 
technological development of these crops. Horticultura 
Brasileira is published quarterly and accepts and publishes 
papers in English, Portuguese, and Spanish. Papers are eligible 
for publication if the first author is member of the Brazilian 
Association for Horticultural Science (ABH) or of a National 
Horticultural Association that has a Reciprocity Agreement 
with ABH, in both cases with the annual fee paid. In case first 
author does not fall into the previous categories, papers may 
be still submitted, regarding that the broad processing fee is 
paid as soon as the manuscript is accepted for reviewing.

Horticultura Brasileira publishes original papers, which 
have not been submitted to publication elsewhere. It is implicit 
that ethical aspects and fully compliance with the copyright 
laws were observed during the development of the work. 
From the submission up to the end of the reviewing process, 
partial or total submission elsewhere is forbidden. With 
the acceptance for publication, publishers acquire full and 
exclusive copyright for all languages and countries. Unless 
the publishers grant special permission, no photographic 
reproductions, microform, and other reproduction of a similar 
nature may be made of the journal, of individual contributions 
contained therein or of extracts therefrom.

Horticultura Brasileira has the following sections:

Invited paper: papers dealing with topics that arouse 
interest, invited by the Editorial Board;

Letter to the editor: deals with a subject of general 
interest. The Editorial Board makes a preliminary evaluation 
and can accept or reject it, as well as submit it to the reviewing 
process;

Research: paper describing an original study, carried out 
under strict scientific methods. The reproducibility of studies 
should be clearly demonstrated;

Scientific Communication: communication or scientific 
note, reporting field observations or results of less complex, 
but still original studies, carried out under strict scientific 
methods. The reproducibility of studies should be clearly 
demonstrated;

Grower’s page: original communication or short note 
describing information readily usable by farmers, as for 
example, results from studies regarding the evaluation of 
pesticides or fertilizers, or cultivar comparative performance. 
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de metodologia científica, cuja reproducibilidade é claramente 
demonstrada;

Nova Cultivar: relato de novas cultivares e germoplasma, 
contendo origem, descrição e disponibilidade, com dados 
comparativos.

Submissão dos trabalhos
O texto deve ser composto em programa Word® ou com-

patível, em espaço 1,5, fonte Times New Roman, tamanho 
doze. Páginas e linhas devem ser numeradas. Adicione ao final 
do texto todos os demais componentes do trabalho (figuras, 
tabelas e gráficos). Formate o arquivo para página A4 e todas 
as margens para 3 cm, imprima e envie uma cópia. Inclua 
também um CD contendo o arquivo do trabalho. Imagens de 
baixa resolução, com menos de 600 Kb, não serão aceitas. Os 
trabalhos deverão ter no máximo 36.000 caracteres, excluindo 
os espaços. Se forem necessárias outras orientações, entre 
em contato com a Comissão Editorial ou consulte os últimos 
números de Horticultura Brasileira.

Os trabalhos submetidos entrarão em tramitação somente 
se:

estiverem em total acordo com estas normas;
estiverem dentro do escopo e apresentarem nível técnico-

científico compatível com Horticultura Brasileira;
estiverem acompanhados da anuência de todos os autores, 

que devem assinar a carta de submissão ou a primeira página 
do trabalho. Caso um ou mais autores não possa(m) assinar, 
a razão deve ser mencionada na carta de submissão. Neste 
caso, o autor correspondente deverá se responsabilizar pela(s) 
anuência(s) faltante(s). Mensagens eletrônicas da anuência ou 
cópias gráficas destas serão aceitas, desde que indubitavelmen-
te enviadas da conta eletrônica de quem as concedeu;

estiverem acompanhados da indicação por escrito da 
relevância do trabalho (importância e distinguibilidade em 
relação a trabalhos já existentes), em não mais que dez linhas, 
na carta ou mensagem de submissão;

 estiverem acompanhados da indicação de pelo menos duas 
pessoas (nome, endereço, e-mail e telefone), de instituições 
distintas daquelas a que pertencem os autores, que possam 
atuar como assessores ad hoc imparciais.

Quando aceito para tramitação, o autor correspondente 
receberá uma mensagem eletrônica e será solicitado o reco-
lhimento da taxa de tramitação, no valor de R$ 55,00, quando 
o primeiro autor for associado à ABH ou associações-irmãs 
e estiver com a anuidade em dia; ou da taxa de tramitação 
ampliada, no valor de R$ 295,00, quando o primeiro autor 
não é associado da ABH. Trabalhos rejeitados não serão 
devolvidos.

estrutura dos Artigos
Título: limitado a 90 caracteres, excluindo os espaços. 

Utilize nomes científicos somente quando as espécies em 
questão não possuírem nomes comuns no idioma utilizado 
no trabalho;

Nome dos autores: nome(s) próprio(s) completo(s) do(s) 

Such studies must have been carried out under strict 
scientific methods and their reproducibility should be clearly 
demonstrated;

New Cultivar: communications or scientific notes 
reporting recent cultivar and germplasm release. It must 
include information on origin, description, seed availability, 
and comparative data.

Manuscript submission
Prepare your text in Word® or compatible software, in 1,5 

space, font Times New Roman 12 points, with pages and lines 
numbered. Add images, figures, tables, and charts in the end 
of your text and compile all files (text, figures, tables, and 
charts) in a single document. Format the document for A4 
page, 3-cm margins. Print and submit. Send along a CD-ROM 
containing the file. Low-resolution images, below 600 Kb, 
will not be accepted for publication. The file must not exceed 
36,000 characters, excluding spaces. If further information is 
needed, please contact the Editorial Board or refer to recently 
released issues.

A paper will be eligible for the reviewing process if:
It is in full compliance with these guidelines;
It falls into the journal scope and presents a technical-

scientific standard compatible with Horticultura Brasileira;
It is accompanied by a signed agreement-on-publishing 

from all authors. A signature on the first page of the original 
paper or on the cover letter is accepted. In case one or more 
authors can not sign it, the reason(s) must be stated in the 
cover letter. In this case, the corresponding author takes the 
responsibility. Electronic messages or their hardcopies with 
the agreement-on-publishing are accepted when sent from an 
electronic account unequivocally managed by the agreeing 
author.

It is accompanied by a written description of the relevance 
of the work (importance and distinctiveness in relation to 
the existing literature), not longer than ten lines, at the cover 
letter or message;

It is accompanied by the nomination of at least two persons 
(name, address, email and phone), from institutions other 
than those authors are affiliated to, who can act as impartial 
peer reviewers.

When accepted for reviewing, the corresponding author 
will receive an e-mail alert with instructions for paying the 
processing fee (US$ 50.00; E$ 40.00, plus US$ 20.00 or E$ 
20.00 for covering the fees of international money transference, 
when first author is affiliated to ABH and sister-associations 
and has no debts with it) or the broad processing fee (US$ 
185.00; E$ 150.00, plus US$ 20.00 or E$ 20.00 for covering 
the fees of international money transference) when first author 
is not affiliated. Rejected papers will not be returned.

Paper Format
Title: limited to 90 characters, excluding spaces. Use 

scientific names for the species only if the paper deals with 
plants that do not have common name in the idiom used in 
the paper;

Name of authors: Author(s) name(s) in full. Abbreviate 
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autor(es). Abrevie somente o(s) sobrenome(s) intermediário(s). 
Por exemplo, José Maria Fontana Cardoso, deve aparecer 
como José Maria F Cardoso. Utilize números super-escritos 
para relacionar autor(es) e endereço(s). Observe o padrão 
nos números mais recentes de Horticultura Brasileira (veja a 
indicação de como definir os autores do trabalho mais adiante 
nessas normas, item Autoria) 

endereço dos autores: nome da instituição e departa-
mento, instituto, faculdade ou similar, quando for o caso, com 
endereço completo para correspondência, de todos os autores. 
Inclua o endereço de correio eletrônico de todos os autores. 
Utilize números super-escritos para relacionar autor(es) e 
endereço(s). Observe o padrão nos números mais recentes de 
Horticultura Brasileira;

Resumo e palavras-chave: limitado a 1.700 caracteres, 
excluídos os espaços. Selecione até seis palavras-chave ou 
termos para indexação, iniciando sempre pelo nome(s) cien-
tífico (s) da(s) espécie(s) em questão. Não repita palavras que 
já estejam no título;

Abstract, título e keywords: o abstract , título em inglês 
e as keywords devem ser versões adequadas de seus similares 
em inglês. Não utilize tradutores eletrônicos de texto;

Introdução
Material e Métodos
Resultados e Discussão
Agradecimentos, quando for o caso;
Referências (não exceda o limite de 30 referências bi-

bliográficas): assegure-se de que no mínimo a metade das 
referências foi publicada recentemente (no máximo, há dez 
anos). Casos excepcionais serão considerados. Para tanto, 
solicita-se que os autores apresentem suas razões na carta de 
submissão. Evite citar resumos e trabalhos apresentados e 
publicados em congressos e similares;

Figuras, quadros e tabelas: o limite para figuras, quadros 
e tabelas é três para cada categoria, com limite total de cinco. 
Casos excepcionais serão considerados. Para tanto, solicita-se 
que os autores apresentem suas razões na carta de submissão. 
Assegure-se de que figuras, quadros e tabelas não sejam redun-
dantes. Enunciados e notas de rodapé devem ser bilíngues. Os 
enunciados devem terminar sempre indicando, nesta ordem, o 
local, instituição responsável e o ano de realização do trabalho. 
Observe a formatação de tabelas em números anteriores de 
Horticultura Brasileira. Não insira os gráficos como figuras. 
Permita o acesso ao conteúdo original. 

Este roteiro deverá ser utilizado para trabalhos destinados 
às seções Pesquisa e Comunicação Científica. Para as demais 
seções veja padrão de apresentação nos artigos publicados nos 
últimos números de Horticultura Brasileira. Para maior deta-
lhamento consulte os números mais recentes de Horticultura 
Brasileira, disponíveis também nos sítios eletrônicos www.
scielo.br/hb e www.abhorticultura.com.br/Revista.

Citações no texto (referências e aplicativos)
Prefira a citação bibliográfica no texto entre parênteses, 

como segue: (Resende & Costa, 2005). Quando houver mais 
de dois autores, utilize a expressão latina et alli abreviada, 

only middle family names. Do not abbreviate Christian names. 
For example, Anne Marie Sullivan Radford should appear 
as Anne Marie S Radford. Use superscript numbers to relate 
authors to addresses. Please refer the most recent issues of 
Horticultura Brasileira for formatting;

Addresses: Name of the Institution and Department, if 
applicable, with full corresponding post address for all authors. 
Include authors´ e-mail addresses. Use superscript numbers to 
relate addresses to authors. Please refer the most recent issues 
of Horticultura Brasileira for formatting;

Abstract and keywords: abstract limited to 1,700 
characters (excluding spaces). Select up to six keywords or 
indexing terms, starting with the scientific name(s) of the 
organism(s) the study deals with. Do not repeat words that 
appear in the title;

Abstract, title, and keywords in Portuguese or Spanish: 
abstract, title, and keywords in Portuguese or Spanish must 
be adequate versions of their similar in English. Horticultura 
Brasileira will provide Portuguese versions for non-Portuguese 
speaking authors;

Introduction;
Material and Methods;
Results and Discussion;
Acknowledgements, when applicable;
References: authors are asked to not exceed 30 bibliographic 

references. Make sure that at least half of the references were 
published recently (up to 10 years). Exceptional cases will be 
considered, regarding that authors state their reasons at the 
cover letter. Avoid citing conference abstracts;

Figures and tables: tables, figures, and charts are limited 
to three each, with a total limit of five. Exceptional cases will 
be considered, regarding that authors state their reasons at the 
cover letter. Please, make sure that tables, figures, and charts 
are not redundant. Titles and footnotes must be bilingual. Titles 
should always be finished by presenting, in this sequence, 
place, responsible institution, and year(s) of data gathering. 
For table formatting, please refer to recently released issues. 
Do not insert graphics as figures. Allow access to the original 
content.

This structure will be used for manuscripts of the sections 
Research and Scientific Communication. For other sections, 
please refer to the most recent issues of Horticultura Brasileira, 
available also at www.scielo.br/hb e www.abhorticultura.
com.br/Revista.

References (bibliography and software)
Bibliographic references within the text should be cited 

as (Resende & Costa, 2005). When there are more than two 
authors, abbreviate the Latin expression et alli, in italics, as 
follows: (Melo Filho et al., 2005). References to studies done 
by the same authors in the same year should be distinguished 
in the text and in the Reference list by the letters a, b, etc., 
as for example: 1997a, 1997b. In citations involving more 
than one paper from the same author(s) published in different 
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em itálico, como segue: (Melo Filho et al., 2005). Quando 
houver mais de um artigo do(s) mesmo(s) autor(es), no mes-
mo ano, diferencie-os por uma letra minúscula, logo após a 
data de publicação do trabalho, como segue: 2005a, 2005b, 
no texto e nas referências. Quando houver mais de um artigo 
do(s) mesmo(s) autor(es), em anos diferentes, separe os anos 
por vírgula, como segue: (Inoue-Nagata et al., 2003, 2004). 
Quando vários trabalhos forem citados em série, utilize a 
ordem cronológica de publicação.

Para aplicativos, prefira a citação no texto entre parênteses, 
como segue: (Genes, v. 3.0), indicando o nome do aplicativo 
e a versão utilizada.

Na seção Referências, organize os trabalhos em ordem 
alfabética pelo sobrenome do primeiro autor. Quando houver 
mais de um trabalho citado cujos autores sejam exatamente os 
mesmos, utilize a ordem cronológica de publicação. Utilize 
o padrão internacional na seção Referências, conforme os 
exemplos:

a) Periódico
MADEIRA NR; TEIXEIRA JB; ARIMURA CT; JUNQUEIRA CS. 2005. 

Influência da concentração de BAP e AG3 no desenvolvimento in vitro de 
mandioquinha-salsa. Horticultura Brasileira 23: 982-985.

b) Livro
FILGUEIRA FAR. 2000. Novo manual de olericultura. Viçosa: UFV. 

402p.

c) Capítulo de livro
FONTES EG; MELO PE de. 1999. Avaliação de riscos na introdução no 

ambiente de plantas transgênicas. In: TORRES AC; CALDAS LS; BUSO 
JA (eds). Cultura de tecidos e transformação genética de plantas. Brasília: 
Embrapa Informação Tecnológica/Embrapa Hortaliças. p. 815-843.

d) Tese
SILVA C. 1992. Herança da resistência à murcha de Phytophthora em 

pimentão na fase juvenil. Piracicaba: USP – ESALQ. 72p (Tese 
mestrado).

e) Trabalhos completos apresentados em congressos 
(quando não incluídos em periódicos. Evite citar trabalhos 
apresentados em congresso).

Anais
HIROCE R; CARVALHO AM; BATAGLIA OC; FURLANI PR; FURLANI 

AMC; SANTOS RR; GALLO JR. 1977. Composição mineral de 
frutos tropicais na colheita. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
FRUTICULTURA, 4. Anais... Salvador: SBF. p. 357-364.

CD-ROM
AQUINO LA; PUIATTI M; PEREIRA PRG; PEREIRA FHF. 2004. 

Espaçamento e doses de N na produtividade e qualidade do repolho. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 44. Resumos... 
Campo Grande: SOB (CD-ROM).

f) Trabalhos apresentados em meio eletrônico:
Periódico

KELLY R. 1996. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. 
APS News Online. Disponível em http://www.hps.org/hpsnews/19065.
html. Acessado em 25 de novembro de 1998.

Trabalhos completos apresentados em congresso (evite 
citar trabalhos apresentados em congressos)
SILVA RW; OLIVEIRA R. 1996. Os limites pedagógicos do paradigma 

de qualidade total na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UFPe, 4. Anais eletrônicos... Recife: UFPe. Disponível 
em: http://www.propesq.ufpe.br/anais/educ/ce04.htm. Acessado em 21 
de janeiro de 1997.

years, separate years with commas: (Inoue-Nagata et al., 2003, 
2004). When citing papers in tandem in the text, sort them 
chronologically.

To cite software, mention its name and version between 
brackets, as follows: (Genes, v. 3.0).

In the section References, order citations alphabetically, 
according to first author’s family name, without numbering. 
When there is more than one paper from exactly the same 
authors, list them chronologically. References should appear 
accordingly to the international format, as follows:

a) Journal
GARCIA-GARRIDO JM; OCAMPO JA. 2002. Regulation of the plant 

defense response in arbuscular mycorrhizal symbiosis. Journal of 
Experimental Botany 53: 1377-1386.

b) Book
BREWSTER JL. 1994. Onions and other vegetable alliums. Wallingford: 

CAB International. 236p.

c) Book chapter
ATKINSON D. 2000. Root characteristics: why and what to measure? 

In: SMIT AL; BENGOUGH AG; ENGELS C; van NORDWIJK M; 
PELLERIN S; van de GEIJN SC (eds). Root methods: a handbook. Berlin: 
Springer-Verlag. p. 1-32.

d) Thesis
DORLAND E. 2004. Ecological restoration of heaths and matgrass swards: 

bottlenecks and solutions. Utrecht: Utrecht University. 86p (Ph.D. 
thesis). 

e) Full papers presented in conferences (when not 
included in referred journals. Avoid citing conference 
abstracts)

Proceedings
van JOST M; CLARCK CK; BENSON W. 2007. Lettuce growth in high soil 

nitrate levels. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON NITROGEN 
USE IN HORTICULTURE, 4. Annals... Utrecht: ISHS p. 122-123.

CD-ROM
LÉMANGE PA; DEBRET L. 2004. Rhizoctonia resistance in green asparagus 

lines In: EUROPEAN SYMPOSIUM OF VEGETABLE BREEDING, 17. 
Proceedings... Lyon: Eucarpia (CD-ROM).

f) Papers published in electronic media
Journal

KELLY R. 1996. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. 
APS News Online. Available in http://www.hps.org/hpsnews/19065.html. 
Accessed in November 25, 1998.

Full papers presented in conferences (avoid citing 
conference abstracts)
DONOVAN WR; JONHSON L. 2007. Limits to the progress of natural 

resources exploration. In: INTERNATIONAL CONGRESS OF PLANT 
GENETIC RESOURCES, 12. Annals... Adelaide: ASGR. Available in 
http://www.asgr.au/annals/conference/aus012.htm. Accessed in January 
21, 2008.
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Sítios eletrônicos
USDA - United States Department of Agriculture. 2004, 15 de novembro. 

World asparagus situation & outlook. Disponível em http://www.fas.
usda.gov/

Em caso de dúvidas, entre em contato com a Comissão 
Editorial ou consulte os números mais recentes de Horticul-
tura Brasileira.

Processo de tramitação
Os artigos serão submetidos à Comissão Editorial, que fará 

uma avaliação preliminar (escopo do trabalho, atendimento às 
normas de publicação, relevância científica e qualidade técnica 
e do texto). A decisão da Comissão Editorial (adequado para 
tramitação, ou não adequado) será comunicada ao autor de 
correspondência por via eletrônica. Caso sejam necessárias 
modificações, os autores poderão submeter uma nova versão 
para avaliação. Caso a tramitação seja aprovada, a Comissão 
Editorial encaminhará o trabalho a pelo menos dois assessores 
ad hoc, especialistas na área em questão. Tão logo haja dois 
pareceres, o trabalho é enviado a um dos Editores Científicos 
da área, que emitirá seu parecer: (1) recomendado para publi-
cação, (2) necessidade de alterações ou (3) não recomendado 
para publicação. Nas situações 1 e 3, o trabalho é encaminhado 
ao Editor Associado. Na situação 2, o trabalho é encaminhado 
aos autores, que devem elaborar uma nova versão. Esta é en-
viada à Comissão Editorial, que a remeterá ao Editor Científico 
para avaliação. O Editor Científico poderá recomendar ou não 
a nova versão. Em ambos os casos, o trabalho é remetido para 
o Editor Associado, que emitirá o parecer final. A Comissão 
Editorial encaminhará o parecer para os autores.

Nenhuma alteração é incorporada ao trabalho sem a apro-
vação dos autores. Após o aceite em definitivo do trabalho, 
o autor de correspondência receberá uma cópia eletrônica 
da prova tipográfica, que deverá ser devolvida à Comissão 
Editorial em 48 horas. Nesta fase não serão aceitas modifi-
cações de conteúdo ou estilo. Alterações, adições, deleções e 
edições implicarão em novo exame do trabalho pela Comis-
são Editorial. Erros e omissões presentes no texto da prova 
tipográfica corrigida e devolvida à Comissão Editorial são de 
inteira responsabilidade dos autores. Horticultura Brasileira 
não adota a política de distribuição de separatas.

Autoria
Para definir os autores do trabalho, adote os seguintes 

critérios, baseados em: www.biomedcentral.com/bmcgeno-
mics/ifora/

São autores aqueles que participaram intensivamente do 
trabalho e, por isso, podem assumir publicamente a respon-
sabilidade pelo conteúdo do manuscrito;

São autores aqueles que fizeram contribuições substan-
ciais para a concepção do trabalho, desenho dos experimentos 
ou para a aquisição, análise e interpretação dos dados;

São autores aqueles que elaboraram o manuscrito ou o 
alteraram decisivamente durante a revisão.

A simples coleta de dados; cessão de genótipos, sementes 
ou outros insumos; discussão sobre os experimentos; assim 

electronic Sites
USDA - United States Department of Agriculture. 2004, November 15. World 

asparagus situation & outlook. Available in www.fas.usda.gov

For further orientation, please contact the Editorial Board 
or refer to the most recent issues of Horticultura Brasileira.

The reviewing process
Manuscripts are submitted to the Editorial Board for a 

preliminary evaluation (scope, adherence to the publication 
guidelines, scientific relevance, technical quality, and 
command of language). The Editorial Board decision (eligible, 
not eligible) will be e-mailed to the correspondent author. 
If modifications are needed, the author may submit a new 
version. If the manuscript is adequate for reviewing, the 
Editorial Board forwards it to at least two ad hoc reviewers 
of the specific research area. As soon as they evaluate the 
manuscript, it is sent to a related Scientific Editor. The 
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